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i’n aV , i’a»aVn pi ain ’a ,axp jbt pa i*B3 aaaa .voaai aVa
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.it a”ya »bio piaa ainan , 13 ’D’a aiapa aianv na>vn

UPP’D
.1610 nsva aaivnaa o’ain’ iav”nn iaop’0 na”ya



mam 1612 ruin .n’a'an nmooiR ,n’annaa apya ma o’a®’nan

naaa aiaV on*? anm „o’am’n aaa niamn mapn niaia’ywn ’a’ Vy

p’®a ’anx oa „naV im’a p’®a ’anx pai nx na’aan *?® D’pVn

.ani’a ja’oa on’na nx jaoV m’exa , Judenstaettigkeit -*?

nx ®aai ’awn aaxa’aaa ao’pn Vx naa o’axian a’yn ’a®ina pVn

o’am’n 7a o’aa .mam me paan nx m’pnn on .DMin’n em
nV’np ’ao”a pa .o’a® aiaya am ona p*?n .axaB*?! Rami'? inaa

’am’ i®aia®a 1670 na®a . Bassavi ’axoxa nna®n nyia’ iop’0

na®y-nnx ia®”nn p®xan aViaix*? ao’pn n”ya nya®na xam
o’^nan ninnxn pya nmya pop’oa n*?x o’wmaBB nma®o

1700 na®a .nanion naixa n*?npn naaaxnn 1670 »a®a .na’aoa®

n’a*? mn n’a i^Va’®! ,maap n’a ’aaxV anan ’"y® nyaa lap

paaxa o’Vma o”®p im n*?’nna .nnnxn *?ya p’®aa noaa

i*?tnn ,a»ana mp’a nnn may on .n’e’npn V® o”aiaxn o”nn
. p’®a a’®nV i®aaa naiapn a’y*? noma"? «|xi O’aaa o’ob on’Vy

.a’eaaw aan nm 1777 na® trb nVmpn V® naa

o’am’ ma®”nn ’a®n *)oi’ ao’pn a’nn 1781 na®a

„a’yn Taaaa oa o’am’ aw’mn’? iPnnn txi n’aaam ’ay *?aa oyaa

aaoo laaann 1848 na®a .n’enp’? nma®n o’®i*?® iaoia 1800 na®a

ny’B®n it naaiy „Bi®ip amini 1
? *?® naanan xaxV lop’oa o’am’

1862 na®a .D’amm ’a*?a n’axian n’oiVaixn on’ Vy nyia’ naaa

•o’ain’n ’naa Viaa pVn laawa na pop’oa nViaa naa® naaa

n nT oiaon .D’ppran naio*? ea’aia 140 ibox 'f’npw’B a’yn ’am’
o’axian o’naTxn *7® D’am’*?! maa’jKV oa p*7n nV’npn naan

paa anam , iaa®a® 0’3’aan wane iaaa 1866 na® ay.ipiT’aw

iVx o»a®a .nVnpn V® naa Pawa ®an paa opim noaan n’a

’Vya ’”y on*? naaaa® ,m’xVpn nmnx wian1
? O’am’ iPnnn

nna®a paa”a ’as apy’ son’a’a o’yia’ .ni*?iaan nmnxn
.v’aiam, Hars&nyi nma®ai aaaaaKB® nnava ,

Tomor -a TiKaa

.(J6nap
) axaKi’i Vpaaa

i’n naxVan ’Vya 7 ’a .naxVaai anoaa ipoy o’am’n aia

oa o’aa Toaaann ^^
,

7 *|oia .o’aaai o’a’raao ,o’nna ,o’anan

.aTTxa® o’a’a’a maino na’aat nabaiaa

o’am’n V® "n’sa’saaxn" pm ai®’x oy ,1867 na®a

. lop’o ’am’ V® »naaxm ’VaVan oaaa oa Vpm ,n»aaaTna

maa1

? T’j’nnn D’am’ »n’®yn'?T anoaV ni’iawaxn >a on’aaV mnaa
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.unta yvVin na»aa nma 1873 naaa .vyn Tama o’a’aa

»*nmn mnn ,o»*»V' nm»ai o»an o»VVn iVaa omimn paa oa

mm ,mtnan papa n^aaan oyoa naana naia »jo v* V'n T’npama

ominm may 1

? nam T^ipam nVnp .naaan Va n’nomV man Vyo

•pamia 376 no niaaVitni

.maanaa 1900 naa ny iVnann nVnpn ’aa o’^ipionan mao
nmaainn paVn nit taom 01 * 1?!* n^npn ant aman it na» nta

rnMin’n mnaaan naoa mn it naipna .nVnpn *aa mam naiaVa

n*?npn Va »aayn aeon maa . 1,000 niaaan moai 200 - mpma
n’anpn oa inVa o»*nn» 200 .o*na naVa navtna ma’an 100 vraV

.oamia 1,000-*? ran nampni

may ,omin» o»mTK 48 Kax^tina naiamn obiyn nan*?aa

mann" moa o'ny *ot> aaaaa omniaa .Vopn nnaa ina one

."*»13t»" nVan nyaa nVym omn "itamp

mnaaa o»a»an3 lopoV iy»an ,naiamn o>iyn nanVa »a»a

.omsnx piamVi rnimV lam n^npn mam ,omin’ om’>a *?a

Vya Taxa Viamtn ^a lann ,panin am oa mn om’Van pa
•poa ,p»a onaa am nVnpn Va na*i mima Va»o la ."o'm mat"
iaa"nm moim o»nm nan>a "iaa moa lop’oa imaa nanban

.na

,n"i» Ta3”i .» Jjapyts nVmpn n*?nan aam nm 1914 naaa

niVma" naip Vi» *i^T»»st .*? ,"itamp man" Vi» pvo .T.a

naaa .n>nan mans ia®»a n»m .b Vn faom oi»Vi» ,"mn
,naxa «k ,paa .* , faom oi’Vi* :n*?»npn nVnan asm n»n 1918

o»«taa i»n jama o^nVm ,o»»n Vitiaa ,V3tb nVp tivt’r
n*?nan man nit .nupan myn nan p’ty >ittai naaan nma

imaaa n>n3 on*a»a am >ay ,aaaa naa mb ama ima nVnpn
.'lia’xn m»pana nivoaa iVyaa oiaa ,nian o»aa naaa ama

.noa 'ryion-^ina naa Vaa la^pna nivnan

nT dim ."plan oi»* aop»oa tamit o»rin»n nyan »aV

onw’n fa T*?ap»a nosa .m'aa*? omsin nit na^aon ’mx itt'an

ii»nan mnnta nm* naipna .on»ni»iana ninno lap nnxinn nya

o»o» nyanit isaaaa "»xnt pia oi»"-i "^atn pia oi» w lop’oa

.niana’? pia oa m’prm nVn o»a>a .o»*?na D'pmaa oa n«*7it iitai
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» wy n»aapan nxyaan 7 a nnana pa®a nn’aa nan b® onapn naaT

nnoa ’naa nanay 1
? o’aona »nap nano 7 aaaa aa^pn o»nan* .’nan»

.naxaan 1
?

o'-nmn 'rv n’VaVan onaVys nx aa^nya o»nxaaa o'nntRa

iKB abpbpna o»naa*na o»nxaan fa o’on’n .an^ya mma*?
( Gombos Gyula ) wxaaRa. oa’ba* abvaan ®Rn V* aaaaV® naapna

*aVa»n V® n'aw'aasn ana’a’na1

? «foxn®a 1936 - 1932 o»a®a

nan’aa V® naaa®xna o’ava .o^naa'a naa n«a®n nVaayn nx ynm
axVKa tkb .nnaay naana1

? o’nan'a o»naaa am aa n’3®a D*?aya

19 oa’a .nt’nan’a nans®aa noans Vaya nx®1
? o^aptna o»®aa

nsapn aV»nna nn ,a* 3ana naxax »"y a»naaan n®aaa 1944 j’tD'?

.aop’o »aan ’ ,
7 oVVaaa a’naaaa naan’ 1

? axa®a

p^nfapa o>»na

nnn .la’n o'naa»n anx* o'aanaRB o'^nfap o^’n

nanoaaa nx®a nanap n^a ,noaa n>a aa’pa aop»oa onaa®»»nn

.nVwaaa *"y ab’npa anaaa mxD’xaaxn na® 1867 na®a .onranna

>xana ,n»opanannaRa aVnpa V® naa’p n®ax 1869 *aa»a 14-

a

n'awaa V® nannaa Taa’nn nn®a *"y na®’R aa’aapn a»naapn®

, nxyaan :ayapa nVnpn V® o'’aaaaRn nanoaaV .n'naaaa

naaT »Vya nVnpn »nan »"y o’nnaa® ,nVnpa nyaa jn^aann

,"a'?aRaa" *i
, py oa 73 a ,oa a’nan *?y aV’oa nVapn .an»naa

naxxaa nR paoV naa’nx a^a a*?R naoaaa .n®an n®an Vy Voaa®

’Va’^Rva o^na^ea , 0 ’naan o’btb!1 ,ana®a , ana nnaawa 1

? aV»apa

Da .onnaay nya oaV®n aVap rV aVapa n'rnaa ’nan ."®napn

nan "^any 7nVa®n" ’ 3 ’n >bV naaaxaa nVnpn nR na®1

? aa”nna

.nan’oaa o» 3BTn Vaa at on’psn aR*?’B oa „nayn aa ’a® anap’B

ana’aa o®sa aaoa aV’npn ’nan .n^apa ’n’ps nan’oaa aVys 7 a

ma’a o’aaan o’naaa nx ®aanV aVan®a oa .on’n1?’ V® oaaa’n 1
?

."nan"-1
? nnt’a o’aaaa D’na'aan nxa on 1?® aaon n’a 1

?

^’abya n^a osoa n’a ,noaan n^a sa»n aV’npn waaa

»a»ps .aaya ’a’ps V® on^naa’aa no»n®a n’a ,aaao aaapa

» 3® ana® a^’Ra 1865 na®a) ,ana®na 7
,, an »aaa sv>n nbnpn

.®ava o’aaVa o’aaa .(nVnpa o^ona®
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s nVnpn rrnoia

."xwnp mann" n»n n^mpn irm pmyna p®Kin ioaan

nyoa mtya aa xVx pniaapa nan nnaVna pi x*? npoy it man
nVnna .ina i»->yr nyaa Vy iaaxa nm paVyn nn .o’ny’?

.nxaan a^yaa napa a"nxa navawa «taia

n* a’mn’a na ,nyaan »a»n ixn oa napa 1900 nawa

n*?npn vata aVn»a n’anpn *?w o*VapaoaiBn iso nx . pa*?yn nn
n»aa .nnaaana •poa’n n*aaiaa a"nxa v»vna nnaya nVnna
niana omana * wy rorya iaaaa ’taann .mna-nn nm pa^yn

irpa paya pay o«na n*?npn V» o’VapaoaiBn iBoa ."nax Vw ion"

a *pV

,i’*?ai Vy oma piva na Va naa^V ana apy*
r
i o\ra nan*

apy* »ai iaaaa a'V’aya naa aV a’wn*? n"apn nxi .nasan iaaa*?

xV* ,pi*? oxnna aaVay-nn*? anaaV n*?npn nan ba axa nyrna

.onPai’? o»Vya

nV'npn *aaa om ipoy w o"» man" maon 1

? : o"p man
o’aan n*aVn oma-^yaa onai aana onay*®n nx ,min laa'Va

.Van »a>a anya nnx anyir nayraa nVnnn 'as*? npaan naywa

iaia aBntwn o"» mana .oam Vw baia p>na onaaVn aawaa nawa

,opaa apy» .» '1 ,oaxaatai w»ax 'i joaVa iTy’*?x "i :pinxn

pa»"VB man*
r
i ,iVBo**aa .a pnx* '1 fiVsaia*'? rwaa 'i

>xana '1
, taa’jx pnx* '1 ^nxaa ity’Vx

#
n ity’^ '1

.onnx D'aia Vat xvb® Vxiw* 'ia xvb®

iap»a naaaa oa*p*? aioann na ioaa nan s "o+'aan iap»aw

.vaa VBa nainaa aa a^yB onann .omnanawa 'aa 1

? mtya o*Van

onnn n»aVna tV’at p*awaaa»^ V^n am nVnpn Vv omaBan nan

na»a nt noaa a»nm n»r»>aa n*aVap Vw nai a"nx nma ,iBao

pa iyo naVayBb ma»aa manns? Vx V’awa" paixa 1866

.n^npn »aiaa

naarxm |ipn .1790 nara opan nr ioaa t "ion naV»aa"nBap

nsapn nVia *ia mxVv o»a»a .nV’npn nan pa nsoxa at nnap*?

yaapV *Va ,ona^ Vaia taa»xa aan^a naxaaVnn .naaaaty » wy

tip oa napan w,
ton naV*aa nBap* maoaa . vxia omrnn T»ixn



II- V D -

nVap dw*? ns inn nniyV o’ppTa mn® ppmo*? niBinn niR'nVn’?

n’naTR’? »"y om® paa nPia it pp .o’Kiupon p nmno
p«j n»n ’japan ’a pnmnn i’n«n yapi s’? it 7npV oa .nVm’S

.•p*? mn®BRn P mnn®a *p»n nmiVnn nmn’® p Vy

7ya'? |anp ’ja’? omnia mn o’mnn : "o*mna nnKBn"

."na»®»n" Pobo nR iaiy n^R® »nnn Da pmnn »anna onma 7U’n
*na ,mnn nnaoaa nmn^ ia»wa'» oman® pa ommiya mn on

."o»n3-'»’jya"--a on’niaR ’anna vwanV on’Ri®a »nnn a"nR I’aam®

nt 7ian* .p»® o”n 'tv inaima nnoia lop'oa "o’mna niRsn"

»®np P*? nivoa nma v»nan nR p»m nnma nPan paa o^’p

7iya® paaRVs aoanR , p»® o^n :may tiannn ®Rna .Pa®’
pnaann apy* smnan 7*3 .o’nmo pPana’V mm’ .n ,anaann

n®R ,D 3»na 7iya® ,opia Pa®’ ,opiB .k n®a pPanaP . t.®

,7Dona P’myi 7aoma .s.n ^a^n o»-mcn paR*? Pin® pamna
ny®a mas n»P Prmpanai omy»» na’naa iBPnn o’nann

o’niBa .non »wyaV i®npm nnann moaan .nmnn nR»npi nPBnn
it nnaoaa .npns*? i®npm nasnn moaan pi "oniB pn®a* la’sn

.nan nnPna narwn nannaa nmna lasin

nn na»nnm "omna nnRBn" ®nna naan«nn 1930 na®a

apy» ,7bbtkp nnP ,p»® .am ann :tr mn mnan .n’ni’naa

,T»a’»n ’anna ^’a^n Pr® ,anaann 7iya® pan® onas pan®
p»aip®nn Ra’py panaa® .» onnaR pamns onnaR , 7 ’ 3’n pns’

,orVb Pibv ,orP Pn®’ p’aipvnn min’ n®R pPana’ 1
? .».n

.r pa®mp .t ,p»® Tina imy®’ ,p»® 3rt Pib® ,drP .tt

f 7RB® .r ,oapnRB my’Pi oapnRa ’anna pipiRB .•» pVra’®
.nPa’na *jir® »7’na mn

on»a’a ,"o»mna nnRBnV"®nn mn «jnosn 1936 na®a

:on®Bin nya "omam 7’a" pn na o’PyB mn® ,ni’r »mna
pPo’M mn ,i» , ’?p .» paaP mnai pn^B® 70a o’^n n"n

.» , 7Boma 7iya® paoma .*? p^Vaoip in’y®» p^wa’ 1
?

(L. GrUnfeld ) nVaa^na .*? ,7an»ns onnaR ,V’n
-nVia 7innR panan’jia mna’aR pVaa^na V®n pVsa’na onaa

na’? any ’jaa .7 w?'>»’?b VRn®’! nVp ’jir® pananVia VRa»a pana
na®a ,"o”n-nniK" »®'»® ’?•»’? *?aa .ma'jm ’"®n ,®ain Rnmsa
o’nnsn »nnR mna®a ."onnaR 7aa"-a na® maVn o’nnsn ’aB*?
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.mnn 'bV na inaana onann® ,
Mmn»aaM i "matt ’pna" vpa ’a’a

^mv’-yutV »xnttn n*Vyn ’ayBD’? "o»nina nnttDn" nsnoxn 1940 na®a

o*an *?m®»-yiK'7 mVyn’n nn»n 'nysan nnoa ."nnttDn mVy" nttnpa®

.nia*®»n nrnaa

mTya .iV#)!)' 1
? ,».n *?® invntna ®nna janttnn ’nysan

•pox’? iVnnvn ,o*nm*n »naa ip’nn® mnm*a msnpi nan oa

.WBKVia nvan vy 1
? on»ayn’? ,

> nViysn nxxmV o’Vm o'BTao

mx ,n»Vyn mxxma niBnnvm mn®an Tapm nVxn o^soan nnrya

lanyx*?! it mby nnaoaa xx* v , ’> apy* lop’oa o*nann

.mmV

nsoa "omna nnxsn" nan am® ,piay nyxa yiap*? ®*

»n ton®* ynxa ,tVx* 3 ona nxa o*oyaT nxi®n *a*a yrnw'ixa

xm .n’nDana*’? ,*.n ,tt nmx V® V*yDn n"a*n n*n® *a nya

.nmaxn *?® nanp nann jya*? man "yys

nnea*? moia iVx mniax t "nnya nmax"-v w3*®a mux"
l» naan ann n®x i»n m*amnn fn*ma*naa .npnx ’VyDaa mV’ys
mYxin ,nnn ne®a mxxnn lyavin nmaxa .nn**ya® maivnn o*®an

7»»x*? ®* .iVx nmaxa tnaman nitoysn j*a .manna no®a *?xn®*

nnay® ,( Dr. GSnczi )*xau n"n n®x nnaan nx nm*aa
,nmxV, |aa»m *|oi» *?® in»*yn nx ,na® o*yanx y®aa nmaxn ®xna

nnaan nm»aa na**axn "nnyan nmax"-a n»aia*n mV’yna
yia*n na®a navrxn nannaa n*aianD no’® nV nn*n® ,n*nB amnn

.ton®* min mna maan

»ann tot mamp o»ny*? lyoa® ,o*n*on Da i*n iop»oa

nmoa ’s’? . inanpa *|BTnon*? na ono ix ,u&a axy vpab onto?

Szerencs a nyvr* nsapn aaxya aiD-ow-toxan nmann nn»on
• Top’o »nn» Va Van 1

? T»tot iVy tk naai ,nT mrxa® Mdd -ai

xaxnxvi to? nan nmVa Taxxa o»*n »an Top»oa np*a ,*p mu
Vya Vn’xa p»nxn .xn’D® ton®* ann iaa *txr xn»D® 'naT ann

»ann na np»a ja .iop*oa man o*ayD np*a ®mpn n®a nD®*

*an ^xanxaipa p»nxn bwxt i*nDo o**n »ann V't nn*oonp'*y®*

»anm ypaiaa »ann mp»a®a niKnxp ’bnaa *an ,ynn® o»»n

»na lop’o »mn»a o*an on»tot T*?y n*ya y»aT*na
,o»®mpn nanpa •jBinonV
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asavtt ansa »bV nasnspa nans aop’o nV»np : D’ansa

nVnsnn nosan n*aa nVsnn .nsao tntn naao onnn ’ansa »bV npya

nn»»yn »nan» Va aVVsnn o’ttnas o’B’aa nay V’Va . rsavit noasa

na®n nn*n yaapn naain-n’V®V yn .^nava 7”S®a Vanan naaan n’aa

. 7a®nnn t’aaa npaaaa anya Van ’B’a aV’Bit insyn n» Vy VVBnnV

7nat oa> anyn" :noaan n*a ®a® y’nan loss'? "inarn ov»"-a

."o ,

»'>anit’
,,-n Vya »v Vy pn Ttt natts 7a®mn ’,®’npw-na ("tmamt’)

n» a oVait Tana M n’nn®H pn jawmn 7’san VVBnn npaaa na®a

aayV kV »na ,(®»VaB) nantanaa aVVsnn ’, *|oaa ,,
a Vanan nosan

mann nit’npV .npaaa 9 ny®a V’nnn® ,’svn 7’ son nV’Bn rot

"n’nn®" VVa Tana VVonn® ,nnyn an oa tta Vanan nosan n*aa

ann ®nn naa®n navaa Vanan nawa ."na’®’n" ’"y® ®nnan n*aa

.nnann romp »sbV npaaa 10 ny®a

>3® p’tnnV nV’npn Vy® ,a’nsn 7’ ’Dvina’ V VVn ann

V’Va .oapaa na’nV o»ona®n ’s® Vy naana no’n® nyvaa o’ona®

"nnay »3»n®" oa»a . ^nya nV»sn ’nmt "VVn" nnatt 7 awn nos

-|Vn «inn®nV nan aV® *b .nV»snn ’nrot pn Vatt ^naapn" anvo
ann rot tman’n Va anp’a o’nasn anaa naoa oa» any nn’an

"nssns aaV"-a naaan n’V® VVBnn »®»® V’Va .onatt "pa aana

(**B’'anK» M
) 7anam oa’a .nosan n»a Tanaa® naan Vy " aana" ny

•jnana .Vnpn Va «inn®n aa ,naoVna naoa V® "oa’o" anno ann V®

n'aa naaapan ntt «®nnan n’aa kVk Vanan no3an n*aa aVVnnn kV

ava®n - on’Vya ’"y nasV 7”spa asp’s® nVa naVa - nosan

7a "a'ansfi" V® naosann Va .n’anas nvaaa ns®a ns® »na

’aV’aV d”3yV npnaV awnpan nnan nna® oa’a nnanV o’Vayn

®aV®a nV’Bnn nV’nnn nan’Von ’B’ Vaa . *pann ’B’a on>anx

ana* ,nV*a n»na »3 bV® (oa>a T»aa) o»naa’®n V’Va .npaaa

nan3 n» Vy nVaan inn nn»na ya® romp "nnHa" »n»aVn Va

*a»an oaoa aVapns wtt®»np nnan^-a o»®nnn o»nann .o’pVan

nnayo na”pnn nVaapan nwnnn »nnit .nrot 'a oa^a ns® Va

DKnna no’sa oa Voan w«t®»np nnanw-a ®nn nan Va Vy .naan

a®npan "»®’np nnanntt nsapV aosas® o’aaaon .»VaVan aaaaV

.npnaV npya

’nan » Hy 7aan® ,o’®np »a®y 7anaa anap D’noBsn rot

nap Vy naaan rot .n»Voa "Vo’pM onanVa nywa a®aV® ,nV’npn

.nn’OBV ns® nttVaa aa’pn nossn
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.ona* nVaya aMn»n o’nrn ynn 70 Vina pVna iVain noBan rw

n^am ow*? nim»D nVay 7 ’BtnV not’ M*wnp manwnw 7BT nm
rv» 7’3ym iaV naann nVnpn Vw nan Van , la'ny nmV naan

.plan 7 &

.mma 7Upna iyapa omVys mm nVnpn nnoiB *?a

yiap 7»iKa o*axib i»n 7iapnn mna omiwnn D’B’yon

n t 7i3pna m* obib xxaa nxivn nns .noaan nm *mTn#a
7iapn" • tbk 3 naw nannxn miwa .mVo »"y n’amn nay yina

n»a’3Bn nanann Vwi nVmpn »nn’ Vw o’mn in bk Vaa bt

nmanimutn n’jmpn Vw o»mn moV oxnna jnVnpn Vw nmxmm
Dip’ s’? lan’anpa .o»wnpn ia»ma*i 'rv diw»k^ OKnnan nmiaioiKn

,"-|ny 7n*?vr"-n minin’? mama o’Rxaaw non ir n*?iyB oiw

mamni non in ,"nna 3 in "|Va inVya nn n^vaa ,w
y *wnKM snoB’ai

.*»A*iaa»n axt vaTam v’"1 pnx* .v Vnpn wm

:noaa »na nyanit iB'^pna nVmpa

mx#nn (i ,o"w man (a ,yiiBn nm (a ,Vnan noaan nm (k

."omna

.1913 nawa nannim oyoa , 0'myB *pwa ^nan noaan nm
vami ,nn k*?bi nn’ ^na noaa nm nm .«nna naaa 1914 nawa

snainan nooiann nmixmn mnn Vy .mm hb’VVi n’amn’?

ny mwn ni*?yB nino nm Kin ."oaina maawi wnpa iryi"

niywai aim V® nimpian niywa 1 a p*n hk . V’Vn man
mt iVa 10pm mm m nnmm it maiy .nV’*?n nvwnnan

.o f piVxn nma moon oa&T am

: na*wmi Mnn"-n .non nm

naiwn nanoa nmm nina i»a»w omiamn nmoian nwi’nra

o"p naa nm mayn noon nm .minn mma nyian nx mam om
Vinm **t>» nx o»m*iB oniB na»V nt 7BT mo 1

? .1860 nawa

nawa .nanan niaiaVr *"y iBon nm nain 1870 naira .nVnpa»

la i»n 1920-ai na’an 80 - 1900 nawa ,vabn 60 ia i»n 1890

n»a 7»aa Waiwi amm 1928 nawa .o»*i*BVn bkbb nVyaV naa

.ia» *n»xm om»nn wnin 731 onmt niaVm ia iBoiai n»on



onaVa naaana Vaa aia’?’? onV’n iVnnn "nn"-:
1915 na®a .**?piB" o®a aoian nx ia*a vmn mV .om’mxb

na yaaa x^ o»a®n 70 oa nainai nnnrni"iB irk a?p nVsaa nnap

aa nx yannaa 7*?x 1
? a®sx naan maa omnn 7’a .anx *jx

ai .o»a® nia®y *j®aa rt aso maa iB'Va imxb mi a mn® Vana
aona aiaas n»n® ,oixaaTia onaax '*» V® laa ,oixaaTia ®»ax 'a

,
aaaaa»M oVnVn .a ,niaiaa o»a® T®aa mini ,71'Vy

nVanwm nxainn naiayV m'n Va nx n®npn® Vann imiir mai
rnniMBB nn»n x»n .ma'a'an V® on»niy»a» a»mn*a nna Vaa

7a nmx nVxn x 1

? it maiy *?ax ,nnaain naMB *?® nVaa
fan® aa ipoy anon maa o?’na oMia’Va .77* iivix"? nnaaisan

naV® 'a aVai aVp nma’o t’axa®’ nVsn nx niaan nx aa’V?

• tnia*?

®» .MVaai anoa o^BB-^xa’ oVia vn "aan^-a oMaVan
iaa*n® a’aBaaa’’? n®aa 'a ,oixaaTia ®»ax 'a nx on*a*a 7»»xV

pya mn® ,aaaMV® *101’ xa»py 'a , mm» ayia V® o’?® aia

aa ,7'»ixa aaVa mn® opis *|oi» apy» 'a , m^a^n *?a Vy

.onnxi o»mi imy®' 'a p’^Bia, xb»V 'a , axax-a aVia na

, 7
* ’Bwaoa? V Vn aan sonaan i^ma lop’oa nia*®»

na»®»a mb’? oaaia ,("aBio 7nn" Vya) aVsaanx Vxia® aan

Vn’a 73 .maaain niixp Vaa n’Vx iana® ,on»aVn 100-a
o»a®ya anm ^aa («i’ann Vx® aan) a^saanx Vx® aan na*®»

a*a Vn»a p*® .a.a aan .on’aVn 10,000-a na Tarn na®

nT»p®a omna 100-a mb’? na ,n*?iaa na»®? imaaa nsipna

nawa .maaain nnxp Va on'aVn iana ina*®*’? oa .naa

iaaV ,xwb?’?® an? 11 .x aan iop?oa na»®» ®xaa aay 1934

nxam ’s’? naaoa it na 9®?®a ,1942 na® ay a*a*?n 40-a na

.o»naainn niaioVvn

oxnna paya 1700 na®a lop’oa opin nano niipa

n®xp ainaa aa paiya mn i
9,yan ?a .D’n o?a ia mn naVn*?

.an myxaxa iaain onn niaaaa 16-a on’^x naaV iais n»m
nipa ’aVai® aVsaanx ^ixw aan V® imaaa ’a ? a 1890 na®a *;aya

is^a ®p noiaa n 9 n® aan nx ,«pmn aian »7^»yan anain .nansn

i^n niipan ’ry omaan .ninVpan aao nx la^nam anaoxa
n^nsn mp^sa iaay® ,®, ’?ip aa oann on’anxi aax*? nnsva

earn na^yn 7a o^ain^n 4® o®iaa 9 anx nxiwn nsipna .n’? , npn



®an nano naapa nVnpn nnaa n»a®n oVayn nanVa »am? .aVaa

paamtn pta >aaaV apaan aaayxV .am V® oaapn mua n^aa

•o»a®ann »a»a

a»aVyn n*a

m Vy aaa*a yan®n »a f"o»aan»n an" a*? amp o^’aan

naa»a®a wan nV*nna .a»aa®mn o»aan*n a'a^man aap®

ana* aa»nan 1898 na®a .o»aaapn a»Vyaa napa 1790 na®a

Via paVyn n»a Vx y*anV »na .mn V® *|oaa pVn n»ap »"y

nxa o»aaa ,Vaaa ay® n»n no’aaa .jap ana nan aaayV nm
on»naasy ana paVyn n»aa .Vaapan aa*sn oy nana-n^a n»n

- naTaV naaaa a®xa naa nt 0 ’naa n®® pnaaa aa'aanx V®

.osVvaa’V

o»a®’»nan V® on’aap o’xxaa ann V® pnnrm apVna

aan V® ana , jaa»»a apy» >ax 'a pnaax-naax on»a»a a»aa®xan

ooaaaan "a»ao fnn" Vya V® ana aVaaanx naam ,p’>a®ato’V Wm
,a.» aan V® annap o'xxaa ann nVyaa . aaxa aVsaanx Vax® aan

o*xxaa nana»a npVna .o»anx o»®aapa p’® .a. a aan ,aVaa®

na®aan o»»a» naanan Vao on»naaxa Vya o^anan V® onmap
nx Vaoan o’»an aa ooaana o»»aVn naaaa Vy .o»ana naaaV

,®aapa onaaay

»xaa® loan ,nxa®n noapnaa n»a®n oVayn nanVa naapna

o»aan»n aVan®n nanVan mnx .naaaan ja o’aa o’xaan Vxa®’

»anx Vax . paVyn-n»a ana nx a®a*na jpnV n»n a®ax® na jpnV

ax®a paVyn-n’aa ®ana aaan nVaan nn'»yn nx aaTy omanm®
»aap Vy p»® ,o»a®n *paVxV o’VVuna o*»nn o’a»a®n aax .naraa

.a»nan n*»nn ny® y»an® ay on»naaawa Vy oaV®a anaa»® ,aa»a'p'

a"®n aan ®aana n»a®n aVayn nanVa ’ann paaar nasa aaap.a o®

a»Van nanaan naxan Vy .n»xxBaaaaa aaoa® nxa®n »®aap aaaV

; japVa

aaana® aa»a»p»V aVay paarV nrn Van ay "

,naaaa nnaaa .n"®n - aH®n na®a o®n ®aa»p Vy

naVyaa ,na»a®n »aaa nnn ,naa*Vy na»®>a

".o»a»nta y»pan anata ,oaanoa o»®aap

• n • «!• % • 3 • n



W>0 nV>tT9 >131

’oanVn r*x’bd ’Vnna oVna n’n nop’o aV’np ’Jan

.anvat

ma * j
” na aV’aaa nop’o^ Vapa> V>t oniKan tnn bmpy ana

majan aV> naans o’sw ’nR* .aV*npa o”n nn o>)Dai jam*

nnaa t*w* nnapt rpV w’ann nwta .nsw o’nwp nwoa nnpn a*

win an nnaa’w nVap 1

* p’xn f nn’p9nV ’nma noonaV nan’

•paa nnnwnnwnn man ana Vw nnn’na Vp ^paV ’na .nonpoa

op 9 pn p’snn atta* •nnir onpoV nnaV napn nn”pn nn arp ,anpn

nn’psna naVxna nana*? ’na fwnan ana Vw anaaan on’ a n^apa mm

mn’ooa Y»9onn annaa bnna n’n .^"xt nVoaw npa app’ ana

Twoa nVnpn Vw imana wo’w ma .n&npv ana n'npo im »9)

n9» ]Dta 1773 nswa .1811 np 1771 mm ,naw o’panx

, manna oaV man 1

* jO’Vnnn ax npa1
? won ann’ooa i^n fpn’Mnn

o’np'n ooVnp n’aV o’nossn an nnn’V ma .on’anx VaV ananVn

nmpaa nosan n’a a* nnsnoVwn nnaova .oa*nnnap an naxpa non *|*

.nnannit o’awa nana ma inna wnnpn . nn’aa aVsn f’so i snx ,afiaoa

’no npVaa naps nnmnxV oxana .80 V’aa o’o’ pawn ipr nasa ma
.pn’Vinn no’ao

aswa n’ns ma .onnpa Vw nsa n’n V*xt nVasw ’anna awa ana

}*a anna p’ann n’ax ”a ’D’a .n’ax ’anna i>nn nop’oa 1780

n*axp anaVriwa^ r’npa a^’Va Vw Vnnaa pVaa am o’nnpsa ’sa

own .nop’oa an a’a n’ax an’ao ’nnx .ax-Vpawn aaaav annaa

.1830 nsr np nnsana ro’ww onpoa Tiszafured nn”pV nap

wnnpa w&’w aHnxn 1846 np nnsana wmw ow ,
Sarkad -V nap fxao

Vw nan |nn?nnsoaVx pan’ ana Vp Vannwa 1833 .Simdndnn”pa

ana Vr j’n n’a ’sxa anna pnV ax”na> Hejdcsaba aV’ap

,nna o’snp’nn apnsaV nn’as onwa "npnn jap* bpa aV nrp’VK

an^xv noo oon’9 ana .pna a’a naa nVoaw ’anno ana oi a’a

."’anno anoona" ora ananwnn

•aianao |D9’> ana on’ ana Vw m n’n Vwxt o’nannKo w’ax ana

Sopron -) oVapxa anV Vapaa 1780 mm .Vnna vm* oonn»D a ’a

•n’naana anpoa anoonnoon anV’npa paro aaa ( Keresztur



K'ain or . ( Nagym&rton ) *pjnoD»a niaana ra»r a"nK

oy nn»a ,pt>'a »a»'aya w«j*nn mairni niVKr-V o»nn»B iso

noon nK K»ain p ."nnin »nyr" noon nano .«i’?n pn»aa am
,*jPki 1816 nara lop’oa rnipa ra»r Kin ."myna ntinK"

yVipr»a nVnp Vr nan p n»n V'ai tar»a ann

niy»n* ^yai pPy nona OKia n*n .Vat yar^a nra *?KpTn> am
Vapna 1820 nara awnKi n'aai'a vya an n*n nPnna .niann

p»na Vya «|ioaVi amaanVp >r nanV Vapna paa .lop’oa an 1

?

inn*aa »nnK .1828 nar tkb nmaimnniKn nV»npa amarnaa jrnn

y*r pr»a ,n.’ ann laa ."Kanr niKn ora nmnaan i»nirnn ikx’

. nayVyo nVnp *?r nan n»n

,!03kdb a«i» ann Vr lann n»n Yxi ana* *?Kiar ann

bk K»aim nninn ma*V? i»»n *?a nK r»npn .fiKaa oomaa nmr
ik i»aa nay rpa*? o’^m o’pnnaa *|K i'Vk iaa o»an .lanin mao

n*nr »a ViK’nom o”n annV nKr»a ina .nnm mo’K niVKra

o’yiryr nann vm »am iPy may .ypaiaa a"nKi y’npr’aa pm
.nptnn maiBKa pmnn man Pk ,o’rp

»a o»an maK iPy , Vkt oiKaann.^ onnaK ann

pm nm nV»nna .
w nnK oipaa nPnai nmn" la wapna

mao nK K»ain pa lopp*? nay ora .nap pt iraa nna”aa

or .aniarna’? nay iop»oa ."nnin*-p niairni mPr" prKnn

"onnaK nanr" toPinan imao »ar nK oonai omna mmn pan
.1877 nara noaa ."oup n*Ka"-i

rr Paa naai 1815 nara Yna Vst i^mraaaP Pn ann

i naran nan nK o**p Kin .nPnan innpra imaa Vy onn nry

myr 14 naV Kin ."'iai nnrn nniraa o»ai *?aKn ,nPa na"

,nrK war mnK .naaP niK*? naV ,na^ «joa P nm KVra .naa’a

Po Kin .nar 13 iraa nan nn»pra naV or noaKPaV nia*? nay

oa .o’naoa rocmpn nK iPy moK o’KBinni ma’ya nrp nPaa
naKi.i’KBin Vipa yiar> irpa wnaio onnnPya naio nra ann pan

a»»n »aK. ,pioa *aaai »a»ya nVin oiro Kpun" pp'n
raan nin’oa J'Py onn» Kin Tina nnpnr »na nn»pra maW

n»nn nian^nn nmy i»nimnai I’naoa .nan orV nnm iVr

«l»»y kV .nna o’apnan naa an ipina on*? Kin .o'aiaan niaaVa



iV nrsxmr na nxna non pnnn .nT nora inon’aoa ya» x^i

n»wn niixo o^'p^ na o'raa pnnn p .non nos pins o^pV
limn nx .nsio onnn pnaion mi mapya van *731 Y?n .tan

nn ny'an intn . mana , mxax *n nx’ao 'do ikx’ lPxa inyn
•(Pan nmai rnnon nn Pna nx aty pnaain’a nia omp'nn
own iry man .xao 'axnr* nn nx ptnV na >nv’yV nv'yo
mmpon nnn’n *ar nmmox ny a on^a xm . nyovB Vy Vina

aaya om’ax .nJDo vmn’a nn *na» x*a na 01m la*? om Vaa

Vab iynn v»niBon .rsa mmooa nn mPiyo *aa . nnxnpV
.nnaaina 'Tin’ nn

-oxnaa aM nx ,( Margita ) pnxanxoa an n»n nPnna
K*im pa .lop’oa an*? Vapna 1865 narai (Nagyvdrad hnnxii

D'aan nmyvi oan nar nmxa ."’an Vx Pawo" prxnn nso nx

Papna nt oaaa ,ma onpnon naa ( HiMly ) 'rni’axnna

id'*’ xin .ma mpnxn m’amp’a niapna lyapar , niairn mo’ann

pa .myn nmy *?aa nxo PyB nm lopna nPna na'r*

-a an a"nx nnr n n*aBpx .a am nx pn*a r’ m'DVn
n ,V'xt n*an - xana .n am ,"nnrn nxB mairm m'7Xw"nano

nn 'tv mn mnPn nso nx xnmr ran nnonRoa pn nnr
oxoiVip nPnp Vr nan*? Vapna 1869 nara ."’a’an nn" ora

nn nnirm m*axr" :onimn mso nx oonn or pnPaar
nara msa xn ."Van npax"-i "mryV ny" "’pnnn npo" "Wn
vya nanaa'm n’an Vxaor sonann nn nann .nxoa'npa 1891

«lon am ,
Hadhdz -a anaann pnm am ,

D. Szerdahely

.Ijlak-a na”or pan nro nxo

•ion xa’py am nm V"t pmraoaP VVn am *ar lann

.nmmx Vxnr* nanx Vxnr* oyV mninV Vnnrn xm.V"xt naa'TVr

m’ay’a o’Vnn xm Vax jniVna mPnpa niaan nnro a*? lyxn
nnx . v^ayn a’?" nso nx x»ann (1865) n"am nara .’"x’?

oBa*oa xar nr onx m> nx aanan oy m» Vapr

. ’anyon Vman ’ay ar’mni o’’?rn’’? n^ya man nanx yn nay

nnixa .n»s*o orann*? »na non Vy aaan Vxnr»-fnx *73 nx nay xn
'na ,

Mnonx nnaa’^apn 1

? na*?nn 's’? no'xno nn'nr nns nap nsapn

a^rn"? nm nrp yn'a .nnnoa rnpon n»a naa» ox naaio n»nnr

mn rnpon n»ar pTa Da paVon mr»nn VaV o»xnnr pxra nns

mnnn n»x*7 pnn narion mo”a «|nnrn (1878) n ,n?nn nara .o"p
.p'oraea'*? Van ann lamn nay ’ama nonx nor na napi mpn-nna



- nwV -

o”n *anx ,(1907) T
M oan na®a o’Vwia’a 70 V’aa ansa Kin

.o’n’Tn-ana maiap oipa .nifys ’xVa

na®a aVia "aaio fnn" Vya V*xt aVaaanx Vxia® aan

Vy Va’p xV *>"xt aVnaanx ’ax in aan max .aaiavasa 1835

ina nx n®xV x®a xin ,naina inViaa tinaV maaa na®a inxy

aVia o’xur’jn »anx o»a® ®® .naam - aaio onnn V® na’aan

my ."Vxia® *?xa®»a in® xapn" :yap ibid onnm fa on1
?

min in’? aaann a®xa .vam’Va ina»p®a Viaa o®ia n®y innV’a

VtBVaa omian *?n»3i max oy an’ an*? a"nx .Viaan iao »bb

omax am V® ia»aVn n’n p ,nnB®an V® anoan n»aa oa ’aiaVn

nfnpa a*ia Vapna 1866 na®a .ibid anan Vya ibid pana Vxia®

, lop’o nx aty f’BvaBa*’? Wn am® »mx ,1868 na®ai fyVaya

,na»®’n nx falx’? fnnn lop’o 1

? iy»an oy .it nfnpa aaa Vapna

onix na’ni aa’’? xin .n’aaam ’p*?n Vaa o’a’aVn lana n’Vx®

Va .nfnpn nanan *a»ay> aoann faiaa .nVma ®sa ma’oaa

nptnn nixxin’? ®»apn "ibid fnn mai®m niVx®" maoD moaann

V® naaVVapna xin 1877 na®ai o’pnia’? xx’ iya® „na»®»n

iinaaa ania xin® »aa , nop’o nx aty xin aaa a*?a .*)axaoaBxa

nV»npa nnV®a xpxap nV»np V® naa ax’aaip xap’y aan min’?

VapV mix nyaaw ay o’ays ason i»asa ny’sm *pxaoaBxa

n®paV .nVn 1883 na®a . aa far o® oys xV xin .onVmp nyxn nx

oiao i*? in’?® om Kurling -a xaaan ma^ya 1
? xx’ inV’np ’®xa

®xa Vx oiaon Va nx natna n 1?® xin Vax nvxiBa nixxin’? «|oa

o’Boa nVmpn nsipa VapV x*? aaa xin® nayaa ,®B»aaB .nVmpn

o’Viaa** :1V ania xnn ax®n fa .»xisan iVtb’bVt nixisaV

fiBxa »aio” on»Vy *|»oix naVi ,»nVnaa nxxina ’aio”i »axa

naoaV ioa VapV »nnB®a »aa Va Vy »naox faV .oaa ioa n*?ap »"y

nx narna iVap* ox ,nnxa ia”p» Vnpn ’®xa .nV’npn fa it

n’Vxn 1888 nava .»®aa nmaa nx »V ia’Tn» ia »a» Vy ’a ,ioan

.
wo»*n naix" Vy "aaio tnn" ,iaBO V® »a®n pVnn nx x*xinV any

.naaaV p’ax aaT ,48 fa - a»yx V’aa aasa

.aVnaanx Vxia® aan V® i»nx n’n V"xt aVnaanx Vix® aan

niB’ana o®ia n®y ima»yxa aiy .aaia®asa 1840 na®a aVu xin

nxain ann ®aa® »anx .
l,
*i»an Vix®" o®a inia»a o’aai i*?a®

naaV anx nn anaa® »anx Vax , vpoya n*Vxni anoaa poy maaaV

.nayn ®xaa aiayV o»aon ,u nV’np aay T»nx® ’anx iop»o V®



- 1 "*? -

*?n»ai nisixn nar o»m*?r iraa iop’0 nV’np rxna may Kin

- nann o»T»a’?n mayni na»r» wn nay Kin Da . nivoaa nniK

nsanr ,nysr nsao nans niaann Koa *?y n*?yr »nnx nap pt
nnrya my inaianai mniPona .-o*nm»n pan oa niaanp

*?yai nmnan nK naan ,oi*?r «pm n»n .naaan nK p'OBn*? orn

.inPnp »nan *?aa maiaa mayai nan nanKa Vb?b Kin .nan naian

jn*?T nn*?r ann nx p^a*? r» ima’nynr o»*?man mmn*?n pa
*?r nan ixna *?ixr ann , Szilagysomlyo *?r nan y ’nannx

Kama oa m’rr ,y»n .*? ann ,paimn nnin* ann pirxp

ann :i»aa «o»nnx D’ani ,nKisnn nara o»nao nsoa aonai

nVsannx nra anni (N. Mihdly )naai*?xma *?r nan n*?Dannx *?xiar

*y?a n»ataa *n*rr ,*?"t n*?p imyr» -ann mn lann .arBxmaa an

,nwonn *?i*?r t"a oma nasa Kin . iop»o n*?»npa

.nyaa'a-a 1870 nara n*?ia Vwxt y»r Vnaa onaa ann

na*nr , Mdudvar nPnp *?r nan p»r apy* ann *?r iaa mn Kin

nPnp *?r nan ,*?"t p»r nin ann *?r maai "apy» rnr»" nBon nx

. mniya »a»a mnia»*? *?y npr xin ."in »naxM nson nana »xpia

B. Ujfalu -a oi*?a Dnay ann na»r»a naV maa-nan V'a »nnx

lao na*r»*? nay omr nVr »nnx .inmpra o^a’a m*?'*? nryi

omma*?a o»mya na»r» ’rnna*? ynna naa mn or pxpiaa
nyia xinr , ia man lao .(mnaain parna ("inn nina")

ann M naio aar" *?ya *?r ma»r»*? aniarnB*? mix n*?m ni*?ma*?

nnma D»a’»iaan o'mnVnn pa mn or , noio oaia nnar

nnar ann imaa *?ap nxninn nnnn nx . i*?r o»ar nxma ooniBai

in ann pi (Ujfeh£rt6) nnsaxna p»nan npann >ana ,noio ona
*
7r ma nx nrx*? xra ,1893 nara .amarnaa ia*n mai ixaapx*?

~ maa an*? *?apna 1895-a .nyaa'a *?r nan r»’naai» . t.r ann

o’pnnaa m*?x mna or ,p’nnxioxnaa "nmn »p»tna" noaan
Ktirchdorf -a an*? *?apna 1901-a . mmrnni i»niy»r yiar*?

*?r nan*? nnx ob *?apna *poa*? .nVnpn nmoia *?a nx rnna pnx or
na»r» o»pn .nVnpn m*?iyB *?aa *|nnrn xin .1907 nara lop’o n*?»np

*?a *?y n’iw omn axa .ynxn ’p*?n *?aa o»n»a*?n 100-a ma*? na

o»nnx »B*?a *?ax ,*?ma n»ana n»n iaxy »B*?a .I’n^aVna nnx

inapna Vb»b , noaan n*a inrara 1914 nara .nxVa naan i*?xx nn»n

o'myr pa .nnaam pxr ,rsa nm'oaa ayan-rnpa *?r rnna

n»n ,o*?axa i"m on’mnar *?aa «innrni o»nan »*?ya »asa nia*?na

)xaa, Hn»an ia*? *?y Vxnr’-’aa mar nx pnx xrai" :nai*? *?’an

inis r»rai inny *?np *?a maxn nx ia*?a nxr*? a^’ina a^naanr



non V'*? no .o»a»on anaaa anane n»n .onatyV oap’a a’Vy na
pa lay na®a n»®»>®n nnyon nx .apaan hk ay aVsx 7®aa

naan 'aaa aax at naaaatna .anaya® o*nan 'Vyaa a»a»aVn

"aann" »a*?n an'e^n oy xsa* n»n aaaya a
wVa .a*?®a o’napa

oxaa n*n .»xna»-aa »a»®a oa»n nx aaan or o'?*? T™0 Vx

xVaa n»’ n»n a’an aao .x’VBnb o"aaa a»n a'aaxa .p’Vy aona

aaaa aaaay anaaana anaan ,a'a» naan .anay »aa ’aa’a nanxa p
oa»a naaayoa .Vaaa npax Vya n»n p .anax o’aaaon Va Vxx

ana a' o’a* n®®a o'xaaan Va” nao *jv aa’® nx a® n’n na®n

.•*»y>a®n oa’a

Pb’b 0®^ e®Bxaaa*? yea ana»0B 'as*? onnx nayaa®

nanx nt nx nr aanx*® annsva 'aaV ana a xan ava anaaa .'xaaa

a»»n> panxn »®® Wa .»nax*aan aaxa yaan o®a atn® ’anx .nax

»axM :'a 'a o»*?*nna paosn nx a»aon tx . aanVa® Vx o»aa axa

xV o*onn®an pan ®»x ."»aaao'» 'n »a »nas>pn na®»xa »naa®
w npanw n®ae na®a apaaa nana> .napaayn a»naa®na nx pan

xan an»aVn nx .nanaa aaaa nx pan*? *aa ,napaV n*?n

nnVy n®aapn nnx «joaa n>*Bn ny®a .aaa®a aana aVVsn'® ,®paa

a'x»ayaa tn»aVn anax aa»V taana a"» oa^a oO^naan 1
? ana®a

.naaanxn aaaa 1

? o»aa®n o»aaa naonn®na o»aan

*t® panxn naa n*n Vwxt t^aaaa* ®aa”*> n^ax aan

n»aaoo’nn na»»noa anx .paa®ax*? ®aaan *jb*> aop»o nPnp
oy an» naaanxn aaaaV yVn a»yxn aan . aop»o nPnp *?® naxasan

o*n^*a ^® onaa nx pr*na naa»p pamrn yaan ay < a nay »aa

.naaa 1
?

Vax yannn naaxa-aan >»a ay .( Mdd ) axa-a aVaa xan

nxapna a»ax aona® »anx ,V*x r o*aaVo’»o .® aan aax axa aao

a"nx . Szent-P6ter n’rnp V® naaV ®ana nx®»a anxa anaaV’

Sdtoralja-ujhely ) Vnaxa p»a ®an p»axn aaaa Vxx aaaVV yVn

»Vna nx ary x> xan .nxVsaa na»p®a naan> naV»>a o»a» ®’apn o®

nxapV aaxy panV »aa ,o»»anxn »anx »®®n oa»a x*?x ®aaan n»a

»o»a® nxa» ,naaay jpn ®an p»axn *?® a’naaaa aa*? o® ,na®n

ay n»n aaV .Vxa®» nanxa o^ayn naxana n®»aa tO’aaa’’? aao

»a»aVna oa aa tar ®»apnV Vaaoa n»n ,»aan» 7 *»
•» 3y Va*?

jaaaxa >b»« Vann naa»a ,naan»n Vx ana» aaapV »aa ,"aanH-n

panx® ay noaan n»a nx ary xV xan ,n’an® V® nVann ^a^aa



m’a’Bn ,o»’mo'» un i»ny»r .inVan hk o^o kV o’WBnnn

k*? dkt Vaai o»Y»onn anaaa am Kin .niyan nn’aa vn uniimi
Kxan’a *amm amaan *ay» rum u ,twm nar*a *|R in’amp nK aty

manp o»nyV ’ainn mu you nu .ynpn oiu imy ua pu
usa nyvm’a iVxk na*n Kin aipBRnoon puxn Vk ’iwp vy’a

nipana VVann nKirn nsipn ua’ar o»rpn ouuiyunra . poa

nVxu iniaia ...Vk*w» ’a’aa pya’a nVsna v»3»y nv ou u*aBi

o»yrm .nmaainV oub*u»t noua ny miu yuan 70 inVup

ubo nKi rnpn pirn ok iWn ininaua ,niuraRa la lanann

v Y» ara ,maipan nxyian nuV ouirxm 7’ a iniK lano ...minn

o»maan Va . Plasov -a nana'a yun nuKOiiBna .nmnpn »r*arn

in* o»Vna ouio ,*'> or Vao Kin ,®np 'aRa v*aK lomnn ouinu
m’aoa «poy m’aun nyra .p^isa new i*aainr ouan naa Dy

par" niannKn I'V’aa .0.0 V»n iniK bx*i p’^una uoyi
* wy nVapna or ,o»anaV nn'ayi nmoa inara nK main "'amr*

uaa nnn *?k iniK lu’ar o»mpn luiaR-maRi vmaK niara

. ..ouinoni o’rnpn w *ar onmaa oipa*a naurn

nop^o n^np , 3 ,,i

oi^a .*.d am "ar laa nu oiVa •uy l>,
?K am

-Vyaai Vm oan ma’ana ooubb nur ,
Bezadek -a puatn

.(Mak6 ) yuypKaa pa’aiR *niy am *ar lann nu Kin) npm

,apy» nn r»aan "ar ina nK nw’a K»a oiVa nty’VK am
nR nrnpai nimoaa ,nanKa nuaV mtyi npnx nnur ,>nau

urnt .nunn na»'aV vu *aa nK rupn Kin .o’unBran omu
.ouy moa *ar nisnirV lanina Va»pr nunan oy oaaa imira
mn , vima’a onu urn moaV iBnir u laiVna hkiv nti* VaR

nrpa nrpnn Kin .nun> uar *aa nK rupm poya nisnirn *ay

vator ^ibio Tnnn"*aya nVaamK Vkidt am Vk ptn »nn»n»
iVnamK Vikv am *av iniaan noipna . i-iBoa man o’ayo iniK

»B»yo Va m^arV voa nn»oaa on*aa Kin .n^'npn p^Ya maa
laVn i»aa oa .niV^i o»a» min mVi in’aa nanon .na*ann

.ia*na

o*aiyn nmpV *iaa paiann s"m noa »aaV d’iiik o»a’

oi»a ."biaK'a natK K’a noo Vr nnan nK" stk naK i»aaV .Kan

Vkbt am maa .D’anaV minon inara nnVy B"m po»a aw *
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7® nman msnKa nya »n nmvn mnK n®Kp *

7® nan Di*?a

omfio naa main Kin naoniBB na»®» ®Rna d® naiyi npmaK

Vy "o»b® manaw-i nmnn *?y "o’a®n *?b
w "nya® niR" oma’a

.man naoa

nnV Kin .1865 na®a lop’oa nVia Vit n*7 ’a nom am
ina’®»a a"mn icp’oa nVsannK *?ik® ann V® ina’®’a nVmna
inmp®a .Bom nVmp *?® nan p»® o"nnan ,p’® n®n am V®

am .it nnomna na’®’a nm»a n’aion o’maVnn f»aV ny y’an

nina vans Va*? aRn n*?’a «|om imaVm » a Vnn tk mn p’® n®n

."man nina"

Vw Tn mnaR *)or ia "Tom niR" mso main 1909 nawa

.yann ’

p

ids ’s’? mnmon

.1833 na®a nVia Kin . V*aT nananVn anas p”n am

. 73 imBi ma®a ViaVaai nVapa oa poyi *?ma Dan maVn mn
VapV D'aon r*? nV’nna .mtiBnn no®a oa man niy’v *?ya mn
.ini®pa o’aKVa® »nnK pn 3aV nnyai mi’mn nn®a nK may *?y

ivan nnyn *aa Va .nVmpn 7”n a"nK mn man o’a® 3®aa

m»a 73 V’aa nosa Kin .m®’Kn in®mpai maninn inVmaa

. i"onn ViVk n"a

nry’VK'n maan V® lann mn Kin V'at nyam’a pm* ann

.nmnV i”n ®’npnV Vam® ma ,imona VaV aKn® ,mmoa 7 iRna

D’>n ann V® lann na»’i nVmp V® nan nmm .a ann mn maR

."jam pna’"-i "pna* mnVin" :B’nso ’a® Don’s Kin .na’p

nniK *?a n®aa onya 1910 na® ny V»n I’psn KVa kV Kin

.nan ,nnnnna nmn na*? nsipnn

( M4cL ) ikb mV’ mn V"rt nananVia ®’a”V ann

l’niyaa my ."’anna ’®iaV" Vya man tiRan *

7® imaVn nmi
V"ar p’® Vma onaa ann V® mn’OB ’nna .imanp®a 7”oan

pn ’poB nKainV ®’npn® 7am naVn lop’oa 7”na ®a®V 7ann
.mnV’ iia»nV noann 33V «|oia .nmn ma’VV mniny am nK non

.pKBBipKVa niV’npn yawa nnKa an a"mt n»n 7 iya® ann iaa

. Nagymegyer -a maana ®a»® onas ann ,»a®n iaa

*»a”V ann >® nyiaan inmn .np»naK V® n’nan nisma nyai

n»Vya® 7BT ^a n®mpn niR ns»Bn "mmann aanna®" nyanyanVia



ntn oViyn nnxi Va laa'ja n’srn ,n’mvp 7'a xxaa

D«rpn nmiayaiBn ^a’ pa „7rm 7ia»jn ni’^a xaaa aa*n

„nmnn Tia’VV it tmoann ip’osn

Vasa onsa am Vr aisan 7a mn V'st p»r Vrsx arx aan

oViyn nanVa nsipna 0 ni»anB nna Vyai aio aV Vya oVst p’r

nx inara Tin1

? pa” max na^r’a »na3ix-a nisaaa ra*r mirxan
aisxan nsipna oi’ax niapya imaa it naaa I’wam nnapn nia

asp |at D’tnp nia na Dr o'p’nxa miay nsnaV n*?rj n^xxo

on”rh aax i”a oi»a ,man»rn ’asV

pima-a lop^o^ y*an swa ,

» )?r at»»ii aty^x aan

rmpnr «an« op^ora^ia bxar^ 'a *?r ina nx nrx 5
? xrsr 'nrm

= ( 1934) 'fsan nsra na^r^ o^pn manna nain aia’V? niaa msr
nsrsooaisna Vs*? tasya axa xini o^a'aVn 40 ay ina1

? ma^r^a
*?3 nx aa’x Kin ^miie^m naipsa na’rm naaoa ( 1941 ) x !,rn

raipa ra^r nan^an ^anx =nnsra ”n rana o»pnt nxira innora

1’raai xsmia aaa rare sin nya oy^ipr^aa a"nxi loprna

oB^aaa nnxsni nainn aia'*'?’? aeannV

iop^o n^npa o’sonirn
tsjwrn-Ai in »nmmmmmmamammmHmK?JSmr:.mrs—ca—

S

—owpwmwb

nx .o’nr-’Ka* ownin'9 mn lop’s nVnpa o*t»nirn *?a

la^xnnr n*?K3 pa ana Kim »n^»npn ®?r naa a^an yap ona»na

ira^rr o’onirn *?3 hv na^ra 7x3 x^an 1
? nrp onaVnn nir»aa Va*?

anx *ixa ’nea xsas xVr aiaa Vax , niaia iraa lop’D n’mnp nx

nx niaiap omy 1

? paa nVnpn 'tv naa .n’na ns’naa ona

oiVrn i^ap 13
s
? «joi a 1 >nyiap nmsra i*?ap o^onirn oO’enirn

.D^aiB^an am aaya "niaB3’'-n nomr aiay

*?ya ax mr amry iraa mn V*t aixap onaax
?
i onirn

T^aips 1
? xax 'a onirn =xbxb nVnpV 3’'nx aay lop’oa onVsn

»n3iax nsipn yraa nVnpn nx ra^r xm oaxnain-a lap’o’? xa

MezScsdt -a icp^o 1
? y»an V't a^sama png'* apy* *a onirn

,npiayn inmnaai aayn iVipa doiibo n’n .o’aV'* naiar iV v»n

xsa a^an »niB’ o’3B aaoai Ti»na oax Va Vapai nia’Vn o^ya

pa msomsan 7a natn i»aV»a .ia rasr »a Va 1

? naio nVa aai*?

.ns'x ina
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.o’ya onRi pn» ’am* n»n Vw t am ’ana
f
n onirn

I’mV’Bn oD’er*? pyt nV’Bnn ny®a V’ta® I’myaaai ns’n iVipa

mast i’Vy laayi maVin ama iiwr oVapa Va Vy Dm i®y

innB®a anp 0 i’3Ba n«t a’aaV a’a a®BR-’R oViya VaR ,mana
»vin’ naioV naan a”nR Vys 9 onV aityV Ra® n’n3iv»a 9 a’yxn

ny’aaa nRsnna iV® anon eipaa VVn Vbs® ay 9 e®9Rniaa loan

9 aan3 aV’ 9 a”V in ?an so^aV’ ’3® i’n aa’i ’anas 'aV ..nass

s.n'naaiaa o’XR3n fioV® nsipna oa mVoViean I’myaa °iVann®

oVia ibo’s 'miasa’? ds»y naa Vya n’Vy aa®® 9 nVoB naai

»nKi®a

®m®a" ®a’® o V't fain tap’? nty’VR naV® 'a an i®a

«aa’3oa ’asa Vaa iVaa nn’a yia®a V® Vina ’s’ Va *i®aa o”V’Vaa

aityV Van®a oipa Vaa 9 iV® aonn nans 9 anv»aa iniR f’B’R
o^YSR-a paia ’anna aan i»aR Vxr a«a ort oniisa Vaa *inn®nVi

ay nViyB «|im®a aityV Van®n ms®n aViyr, nanVa V® B’®pn D’a’a

mat aiaiyn na®na n’pRaiVoa o’airp b’b’VbV |a®”Vs nam* 'a

-a® n’R®aa naa®aV maymi on *3® mass “pa nRXina .msMta
naiVs-a inV®3i m’ntaRS omR is*y Eidasnemeti

latn inns®aa ,mn atn rV o®a 0 n3mpiRV Vapn ma®V ai D’®3iy

0 aaRVpi Vaaa so”3® Van ioa n’xaaiBRnn |a

aiaas am® 9 aVB3a3’V a®3B 'a dr f’xV ®* o’aaVan paa
onmia’V n®aaV o»aV’n sir fan iV® nRnmn na’®a opmaa

ma®y Y0S3 aa’Vi Fehergyarmat =a icp’oV rs rid

V” t p’® Vasa ansa aaa nVy®a cVRa®’ mV’ sir marnaa om®
Va ®Raa naaan mnn Vr inxapV rip icp’oa msaaa Rsa Vy

nain aiaVn nsna Van" snainaa oy Vaa or»ai waanM-n ’a’aVa

aoD 3 Rin oaaVVi aiaVV T’vaa n’03BV aay® ’anR oa «
w iop’o

0 a’saaiBaa ’3 bV aap |at lop’oa

mRSia Viya ir®3® mnsva nn lop’oa *?Ra®’ my Vapa

Vna pVnV laRT® niTinR ’Vya on’3’a v»n .man “i®aa aV’apa

nR am’aa on»3»a p’xV ®» .n’nnoiaa ip’rnni nVapa ’3’aya

aty’VR 'a rat ,|aa»»a nnsva V® mo”» « V> T<.t»3”a ayy’ ®aa
r
a

aRnV ma®BR oi® |»r on’ayVa® ,aiBi®-a o»a»aan )iRaa apy» 'ai
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Vao nvayV mipa ,nv»yn 7 a nxxV vid»x ,aimn mynaaa
pin«n ova „aiyn my®a aimV nxsV -ito’x ,ainx •m-jaa V®

.yia® ^aV onaVi ptaa V’axnV omn’n Va Vy® ,nam nos V®

,on'yaiaa® Viaainn mm »Vya onaT®n nay noon an V® no’xa
,oVB»®anm 7 'nyn Va nx n»vyn maa viobV i®vn mm nn Vaa

nxyian V® Vnan oVixn Vx msiapa ommn nx iVnan ontiiw
nnyan >atxa ixmn *|xt omo»®an Va nx one mpV ov .maipan

xV oxn omx npm ona inpVa Dn’nnn mnnaa . 7mV»ay nx

m»»aaa o® omx ipvnn o?a» »a® .omnaa *|oa tx omwan mnon
nyoian naam Tin1

? omx To»aam in® oy omx iVmn a"nx .nVna

omx tbbts o® ,o»aaVV n®nnn n»a Vx nVmn n®xpa .»i®xpV

.onaVV n®nn »na »a®a laaiasn omm 17,000 .o»x*na o’xaija

ix»an® na iVax o»®axn ,p»pan Vy n*va®V nn®ax o® nmn ^V

. ina®aV nnx oipaa ona*? maynV omVy iV^on .man 7a onx

n®v»n xV mm oi®i o?aaVV n®nnn ma Vy ia® pTn onoi® ia®a

. laaa nits'?

mmay»® »nV*in®n ,"miay naiVaV'cnaa >mn® ’an

n®nnn maV y»anV »nnVsn o®a ,n®xpa »xasn o’Vmn nnV
asan mn n®nnn n»aa .mpm nainxn »ax ns mxiVi o*aaVV

Hain oomaan 00non o® ymn n^xona-in »aaV yia® .xna
nVia?n *Vya onmn Va nit npn on ,®*in nm® mmVa Peter

. 7mVya >aaa o’®an nx mntaxa ian on .onmvam o®ia*i Vy

na ,omnnnV ana om iVnim oma'y m®aaa i®an®n

,o®iat nit n»non 7an mxmV

maivxin mxmnn .nmaxn n»sa*vain nVnnn a"nx

vya ixx» nvan mans'? ommn V® o®maV i®pa nnaama
TV-w®n 7x3 . Pohl nxs'vV oomaan *vyn ®xi nxi *p »a ,n®xp
o»aa*un o»nxnn 7 'a nViyan *|im® nVaaoa ns*? nai®xia n’ain'?

mxax naiVa »i®xp*? ny»an 1944 »xaa 11 oi'a .o’laamm
Ujvid^k ) Txo»aia »rm» nsn na»onn npaa n®xiai mm»a

,o?iaiv 500 Feketehaliqi, Czejdner Ferenc

o’snax'T o»yaixi onnaa n»ianax'T »a»sp 8 ,ma®a »a*xp 80

.n*seiia*in Vy nsn ,axa*nn msna niavsn npaa o®xiai o’xia

,o»®iaxn o?Vinna onsyn *Van Va o’Vinn n»aa ixsan ,inmpa »aV

,®nan maai nanV aoaaa»® na ,B»*nn»V pinn »aV aa®na®

nsv o*aaVV nrnnn n*a na Vx aipm® **nn' Va® ,vs 7 mai
liixV yapa .o»ai o»mn» nnaV vna it nnipaa nxsina .nnn



anaBOJRnaa .nasanna pan ’Va n®8 a ®’K 99 naan pap Va Tin*?

,naaanpn iks’ ia .aa’nKn 3,000 y’hwikV 'VBRpa anV®a p®Knn
o’aan’n anR .nnsn naann Vr aa’nR nK V’aanV n’n oa’pBn®

’you VaV ay’aan *p’n ,i«n n’aVa. aaana paT papa n’n®

.ana ®’R D’a®y oapaa lain’ ,n®yan n®ay mv kV dr® ,papn

Vr ansaa ns aa’Tnna lamn ,papn 7a .mm ®’Rn

naayV aR na®V oapa n’n rV .kiu n’n oMnaaan V® aasa .papn

naann a» Vy aaayan on ,D’®aaan V® o»naV®a nyaaR aVaan ia

oa®a n’n 0® .aRapn’a nannV ay’an® ay ,Vanan nV’oaa man
aV® Vy

,nV’sna nan’Vaa o’saay o»nan» aaayan pan »asa

naann ny’an® ’anR .naaV o’Vaaan nK nayanV ’aa na *73

nasaa nKi naV’ann nK .naT’nta naaV nman nan’a aKapn’aV

’V”n may naann ’as 1
? .naaanpa n’R®nV mesa ,inaa D’nan

0 aanV o’®aa aanV o’naa. saasn jn’a .aRT-aVa oa’-Vya . 0.0

• man ’Kn Vr , ay’an® ’anR la’n iVain o’aV’n nKi o’aptn nK

nay® nVR ,®w a’ nVaan D’aaann nsn yap nR®n V® oVnaa nK

hVki , ’ an t |Bixa n"’By o”nV iaiva ,na»a’ aV® ja’on ’BV

mn ova .D’tan ’Rn Vr ana asnaa nVKD® naayV n’n on’Vy®

o”nV aaaa’a® nVR .naaannRn on’naV’sna on’napys pa nsmn
oa’a .naaan nianaai naaay naanaa on*?® onio^a ”na aV’nnn

n®aV® aaa nanan nK y»aa®aRV namnKn nsaapn nRS’ ’Ran 29

a’aoa .D’yaana naaaV’ p o’yanK V® na® Vy n»aa ’aaay o’bVr

oaam naan *pn Vk .ana 4 naiaa V’n ’am V® ana opm nanaV

1 a V*na oannn o’noa men Va pnnaa .naaa nna Vya Va®n oar

„na’aon nK n’Ran naapVBna ,n’n» naaaaa oa’aa o’naa® nay
on’aVa ay .a.o ’V”n 3,500-a nVyaV may o’VaanV pna

,0’iia’ nsaV ibk®i nanan Vy ana®®

, iKapa’a (a , 'r Y’mnK ( K :paa®aKa am niana n®iV®

.niaip »n® »Vya D’aaa 28 i’n 'k pamiKa .'a x’''*®''*

niaipa .B’a’oK 1,200 piVa Vaai o’piVa »a®V aasa n’a Va

ia Va i»n on ,maip »a®a naa^pn ’"y a’aaioa a»n na»®n

aiaa n’n 10 paVaa .an’VK aaanV n’n a®BK »®apa® o’aaaa

o”aT3Kn niai’oan nK oaxn ’aa Vy avy pa . numoan
’asV® aoKan n’a n’n 'a asoa piVaa .ana’ a o”aKaaKana

nK naaaV aa’ 0® .aaanV nxsann asn aa’ Vy .naaaV nxsann

.nV’Va nV’V ’aa D’a’OKn



- fl"D -

.(onxn iy®n) Vna iy® mn lxapva nanaV nonaa
,nV'BB nmn yxaxa .o^m B»anx B»a»*aa »a® mix »ara

.nnaV a»aia®n B’raxn nay nan

.b**oibV ninm anpa nn® ,a»anxa na B'moxn
aaran niaipa nn pa .b»vok 1,000 ana ibbix o'oio 40 aipaa

o»a ixa Van ioa mn nanan Vaa .nman »aa Vy mix nm® ®iV®a

,n»Vx aipnnV n»n ivsx van xV® nnx

i rPxpVon

ipnnn a»nyV ,anapn pnV» pmyiitai nay ninax

mn . »®ipa an'Vai lai® o»aptn .niyai p»i»yai p»ma pnV»
ma®a a*xmpi a>pyir enV» .main ninavan .a»xni nitna

mna »a®n p in* amaa amnn ... !xa»x !xax ...anmn
nna® pi iraa lain .vaan nx niminan mpyT »n»Va maViy

, 0 'ran »‘xn Vx naVV anix a»pnn anxian . 0.0 »V»»n .maya
. ..mian Vx

oxn ,eau 'pVn Vaa oyan my o’piaa ,a»»na nx®a® nVx

on ora .tmaV a»nV®ai an»nny® anna .bVxx in®a imnon xV

Vapa nx»x»a .niaaai w raussw mpyx m»Va mmnaa o’aino
mi pa p>a oy i»»a-ia >i®y a»oa laa an'oxn p mx Va

,amnm mayn xVa paxan V»nna txi .yy 'Vya pi nVy
-pia ,p»inaixa ,iVxnaaiaV sa»ai® nianaV anVwa o»voxn

mVnan ix®i aia»on ,a*a*an ,aym ,mpn p nxxma .myi pVa
Va j’x .niaai a»na ,ma®ai nnnnn nnxpVon p nxxina pi
nie» Vo nx ana amaV n»n» i®ax® ,aViya v»ai o»oy nam p

.B»i»ox Vy nay® ,namn

a»®p a»»iay iVaB ,pV naup naipna myi ,prn inixa

niaainai m®p nmay amVy iVain ,
wnmay manaViana® anaan

nnaaai na»npixa ,n»aVi»a ,nanVan mmma ,nnaam »pVn Vaa

»axVeiamn maaa a*»®iax »nVa B’xana nay ia .n’aVoiana

,Harka -a na»npixa Vapn nn®a ,xanan nix»aa ,
Bori

,annx niaipaai KophAza, Balf, Cerik

maiVam t»aipaxV»a V® imp»ana* "amxaiyn maiVa" map iVaB

.o’inxi Mauthausen, Bergen-Belsen,Auschwitz -a

®»x yn» xVi .Vxir* lapV ixan® naV lat xVi ina B»®ax »ai’Va

...annap aipa nx
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»aa^ nanan *nnn ns iya* ,xmn jots® omn»n ’a’naa

.omx n’ntn xVi I’nnr*

...?*?sanV ons p*?n n»n Via’ 'Vix ,yan »a

.V'st Vn3KBo ,

»'»i an Vxa’a aan ,a'ntn® anx on* pa mo
on’asa ax»n ,y»»nra a®x naa'aa® "n’jsnn mjn"VR naa xin

.opn natin in®pa *?as ,naty ®pai xaian axsn nx

V® naa®nn *aaa ns pma ax»n n’ 1?® »"y n*?®3® lanaaa

n»m® ’as*? nary ®pai ym®ix ms®nn mnss maan n>® ,o’aaaan

o.a’aaam »mn’ nx iVxn x*? laayxV .anixa

»anx s
,»»na nax®a® nnaain man* *7® no’Van max®

yax*? »nyani ’nVx’a® »arx .o*7iyn nisaa yaaxV naTann nan^an

.on via ,m®npn mavi> paaT a’xwn1
? nainV ’V »nxxa *7X3®’

na® ’is D’Boxna lanVnpa na’^an max® iax i”* a"a on a

oD’wnp'a ynatn on nany^ na®a

aaio onnn ®"y noaan maa o’pnV lanVxn D®n narya

»aa nna min onaiVi o’^Vana ia ,oaarV oVix paa-»aaa

.onat ,
7 o’Vma’a jnx an *?y past mV laaxn fa iaa .lanV’np

oa mat hr n’xanV »nn>xn , janan aa’aVa ia’ax *7® inaryV nnm
’vapV q®b a nia’oa nx o*xan man*? aao»® ,nt aao »a» Vy oa

.axsn maa nixVain omniViya nxi o’a®a nixa yvaa nnmn
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103K0 nVnp
ssssssssssr

o*airmn ono»»an .nRiBB nay oy nVna nVmp iwt nnm
.o'maRBRa nVnaa nritixn Vya Vr inora 1740 nara na lar'mn

onma nm .nnnRa omrn ompnn irV»b amrRnn a*ar*nan

onm* nay na-fBT nnR .niRVpnn nmay Vy npaai nsra yyi’

na 1800 nara .nnoan »m n« na mnm iaxy naan rina maV
.1763 nara my nVmpn »m iVmnn oxya .noaa onVra oma naa

."nnn"-i noaa-nn tr naa anV nm

napn jmya >arn «|on no’pn mips nymn 1787 nara

naV ia» , mn» *iao nn napn nnriR tr ,omn’V nso-ma
jms 1793 nara .o*»VVa niyixpa oa o^rnn myixpan naVa

.niT*Rn mVraan npaan Vr mpn nyra narV nson nn

a"nR nar amiVr .omn’ 60 laaRoa na nVmna
1850-a ,1,100-V bibob y»an 1820-a ,500 naa na in 1790-a

nnana nann .irb Vna a>n iaaRO mn» Vr oman .3,000-V

a"nR .oiBoa nv 1880 nara .onn nnna nVmpn Vr n"nn fa

nara .ova nnnnn |B nRXina nm* my onsoa nv 1900 nara

nR rnna aaai’R 1858-ai nnon nn yaaa nn-pna iry 1856

Diaaxa nRXina iniR mao'? ixVRa 1888 nara VaR .ia oma’Vn
nyxa nVmpn ma’ Vr onsaa nm 1927 nara .amaVnn Vr onsoa

•joa nanpn nanon oy nv nVmpn nan nsoa nm tr .nnm
.200 Van

nVnaa it nano .nnoaa np»ya ipoy laaRoa omnn
.ooniBan "mpia j*’* Vr nimpan nnR Rxaa jrbi onn onay
.janan mnm nm mVya .nanna ini’a Vnan apm nm jrb

»Vyai nVraa mpB oa omnn jna mn omnnRn nnna
,nna*V n"n RBnn ,mViB n"n mBran-yyim na salmon myixpa

nnara Vr nnaxna mpa nm jrb .faipna n"n D”)’rn rbiv
t»r

w Vya ,Vhxt npn mVn ntyVR am Vr mVn nRatm iRVa

DR'Vm ,pnm maa an iRVa Vri* ann irx» it nnaraa ."npn
narVn Vr nxyian nan iRVa a»Vt

rm pnm i’aa BBir iRVa

.n»naainn n»oaninniRV n'Tanan

»VVan nirnan nnoa n»n 1900 narV o'oiVaiRn npna »bV
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.B’mn’ 800 ntai 4,500 msttaa

.na’aoa maop ni5»np nsoa a’a”a i’n ibsro n5mp5
,"o"a nnan” ,"a’5m mp’a" ,"RB’np nnan”si’n n5’npn nmaia

.a’as rma*

,ana 3 nn 5k i a ay ,t>ib om'jKa taa’a n5npn ann n’pana

paipaia nnn Knnn , iK5a 7kb5it ,e”i ov»5v» ,5i3R ikbkb

.a’nmn

.*•»
7 bY?b .a :an ^bt n©aa iaa’a noian n’a ’Raa n’pana

nainx nspin ^aa n’n ”a’5m mp’a” nmaR nw i’ .73x3*5

, iK5ai pnasrn , 7ana’x nmsaa in’ 5y imy .7 Bx5 b ‘ibv

, 7a5a»a ,7BonjK5 ,n’na .a ,o’mi *)5inR nmsaa pi
.B’nnRI m*’? nM n

isnnan any »na m”pnna "a"a nnan" 5a ma5nn ’myaa
,no3an n»a pia snm n5»npn 5a ’n”3 a5n »aa3 .n«a a»an

mvi ,mxa n’BK5 p3a ,na’a’n 7»3a ,a”naBan n»a ,nupan

nosan n’a 7’3a nias 1910 ruaa «7*a5yn n’ai n5mpn ’n»pB

5a nan nsmnxn nyaa ann aa .’3’BRB3rnBn nsaa n’na ,5njn

(1944) n"an n3aa nos 5a 7 innKn ai’a aB»m .a .’ ann n5*npn

nntya nma5 ,nnna 5 ib’5 k5 a’Raman m5’np ’3a nx nniyi

na’n tr .nmaynmn ’a’a inyn5 am nuy’ nnx 5aa ap’ai pan
.nn3an n’aa nmaimn 7ia5a n3mnxn eyaai naiannn ayna

7»3aa .nan nmnpaa na’a’ ’nma ina5 noian n’aa

n5’npn ’nan 5a5 *pny~7n5ian ’pm ’s5 nma 13’an nma b’br5

an’3’a ,a*aiB a’na5a n»an na’5 nma .na’aon ’nin’5 731

B’Bman .o’nmn pnasnoa ,t’aipna ,*^****0-8 o’ia5a’r

,5ana» a”n r
n ,7an’na naa 'n on’i’a ,a*aa-’Kn’ a’mn’ i*n

i’n ,7X”iia 7”Bana5’t ann 5a pnaian m’a5n 7b5b’b nnm’
mKxm5 a’aninn 7’a .p’nai^

,n1
nx5in ?a»3tn ’3a aa n5’npa

.7ana’x nnsaa nni’aa naonnnn n5’npn

a’aonmani a*5man n’3an a’niap n5’npn 5a 7’a5yn n’a

a”a nnana ."npm 7aa" 5ya ,npm ’i5n nry’5* ann an’3’ai

.ai5a .’ naa
r
n atnan »3s5a nsinnan naipna my’an nK 7M
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1 0*17138

an»ai T3arx anas »bV a*a ibjxo nV»apa aV*Bna no
yiap a*a tik 't 03* .rin»n oir la 0331 * x*7r nViw anspa

ami a*7*apa »*?»yB *73 lpoyna at oi*a ."xr*np anana" oi*a

o**nyra aarasr Tirana ."xr»np anana" noia p*3ya Drxna

o’anixa Pap o*p*nna o*nana .oi*a ma*ra nx ann T*nyn

o*»pa o» 3 ata ."xr»np man"-*? Papnsr ,o*vnna o*nana nK

maninV nnni»a anpaa aapia a*3ra o*?iya nan*?a naipnar

."anana" nPiys*?

0*713 i»nr ,a*?*apa *nan na*rn rot txa x*aa*? nw>x-*x

,a**7a3Tin ,p**7p ninora soaa o’ltiK pa p*xx .o*ai»n o’rix

nnaaa .naoa n*a »"yi7 a*7inaa nxna ninsra nry ,o**n .x

,T*aipvna aara f aa»r* »nina*7 ann*n an*arar panaox*?a

poi*pa Vya ,pnVB V*aopaa naio ,bii n*7n3oa paniBpsnB amxa
anaa n»a mt nao f*aipna pn* 'n . pn*nD nnsrai tann*?*T

»na pBaV *’*>38 n’yan nn*ai *7**7aa anir rar*7 iaxy *?y *7a*pi i*rr

niio *7ya ,
p*7 p 'n i3a oa ina pa .anra aa*ri?a o*ma* mat*?

.am ava*? naoaa n*a Vyai nxxnxa-a 7Ka> na*ar , pn*na n*?iaaa

aar* pa .noiaa n*a*7 in*a iosbi nnra ni*7ya pin a*a nn*?x 'n

Vyai Vina oan n»aVn a*ar ,
par *anna 'n pi pn**is nnora oa

p»n*? *?apn3 par p»r*»x pas* am na .anry-yrnn aitaa «)ioa

.1913-a pipra n*?*apa

103K0 n*7*n? »33TI

n»niao*a ma*w a*7 i3n3i aV*apa maa ns i*?ya ibixo *3an

»nnm*a

)imnn naiaa aan a*a V*st *Pa nyV rn*a *as ana

|ivk 1772 nsra .1765 n3ra a*7*apa anV nnas xia .a*7*apa *?r

.nV*apa mnoia *?a ns rnna

naaV maV nayi anix aiy ,a*?*npa npi*?na asna nmta

nx x»sia inn»BB *3BV nap pT 1797 nira . 'ixaV’i iiaoa

a»a xia .i*ni»nni n»ni»Vn nuvn* V*aar "»as px" inso

inix np*ar »nnx .p»ao»nBB pxaa oy o*pnn o*nrpa nirp

o»an o»riB»a ninaVi eVyj txa .ia ayni ny»a nay ajinnxa oysa



.miR KISS'? iba’ s’?

0 »iVn ®n»n ann 'r® mnR mn Vwst m’rn n?V ’bnss am
ns bn»3 ,Vm oan-n’BVm oris ron .1785 mwa an 1

? *?apn3 Rin

.1799 m® ny m'r’np

p»nxn V® 13 a n»n *?wst »>r>>R pnx’ ’an la '’an’ am
."naV® ’3’AB,n?ya yraV nxi n’n ibr nxa .px’DviRa ooniBsn

an"? Vapn3 jrbb .nxp |bt n®sa *iaRnoaoRsa an n’n nV’nna

noD3 .D’ai®n o’nso nan*? D’rns ana Rin . ibiro nb’npa

.1807 n3®a

nV’nna ia da n’n V*st ns>'?^
#
’Bn’ ann la aRi’ ann

Rin .1807 m®a it>3Roa *?apn3 jrbbi *pRnonDRB nV’np V® nan

inn»DB ’nnR .
w aiD nai"-i "aiD-jn" D’naon dr i”n ’a’a oon’B

d’iirad nnaV a®n3 Rin . mimya mR®3® d’bois o’nBo laonsm

,iop’o V® nan , pf»”R pns’ ann mn l’lnna nnR .imn *?®

.ibRB’iRiona n"?’np V® nan ’*?ns3 p®a® ann n’n ’ 3®n linn

ann "p’nx nax” Vya *?® mas n’n V"xt Vrina ynx’ ann

Rin .oonisa oan n'aVni Vm mans n’n .'f’S’T.’iia Vma onia

nx’b’a aRi> ann V® ina oy t»ri®3 ’nnR .nV’Vi oai’ nmna poy

ann b® inn’DD »nnR .i»3Roa isnin maa nniayni nmnn Vy a®’

man o*ayB y’sia ib® .nV’npn V® nan 1
? nnaa Vxt nx’V’a axi’

R*sin Rin .naVn *?® tnai *®aa *B1D onnn n^aivm ni*?R®a

’nsR" naoa ,"aRi’ ’naRn-i "aio-jn" limn V® mnDo.im nix’?

.1829 n3®a noB3 Rin . isnin Vy mBon nR da oovb "aRi’

"npm |a®M Vya V’xt ’iVn a’*? n’nR ann ia nry’VR ann

n’naim nmn’a mm Vina*?! nnma o’^man o’3iRan nnR 1

? a®ns

ann V® i3’3i porVtb on3B ’an n"ianRn V® mas n’n .I’a’a

b® Vy Va »sa Rnp3i 1758 ns®a aRVbimiia V?i3 .*|’nn pnx’

D*m nvy inmV’a my .
wnpm fa®" Vya nni’a ooniBBn mso

V»aa hvr r®3 .nbman inmp®ai «|»nnn iVa®a mnaa Va Vy Vina

nV’np V® naY? nnai 17 V’aa ."nRnin nnnM i
1

? n’n tr naai 13

mnii n*?ma na’®’ no” ]Ra ,D*?’Ba anV Vaprn 20 V’aa . poRV

•pan nR niRV R’xm ,28 V’aa .o’Vna o’pnnaa o’n’abn i’Vr

»»-»m kbd" mso nR oon’B 1792 n3®a wnpm ib®" mso *?® ti®Rnn

."a»ao ant nt w mso nR mse 13 b»j® 8 ’nnRi



13*? IDT] ,T®T3n *73 nx na»X 7 TX’^TBXJ nTan*7B nsipna

®nna a»pn b® ,®B»nBV nay iaa nxinnai man mix nVy iapn

. nna*®* nx

V® B»naa ann ®B»nBa nVni np»Vr nans 1812 m®a
nmm® ,ma'xa® ananan n^npV nay tk . n jnva nnmm

tt n’y'np mn’ an* IT’aa Vax .T’*n nx b® B’yiab T^nn®n

ina^v* nx ®nns B'pn b® .vann 1
? mtnV B*Vnn nmna Tpoy x*?

e"npn ib®" ttbo V® »3®n -pan nx x'xrni

n'pxaiVoa® ®t’?p*bb3otbb'^ nVnpa anV ^apna 1921 na®a

Vax ,nan nanxn nxnyn b® ipan xm .B*an B»aan n'aVn na nn®

mann1
? nB'x®m ,nVmpa namann mnn ai®] 1

? TVmnn® ’nnx

Bipan nx any*? B»Vnn ,B»ai®n B»na ’^yaa aa nmx manna

» 3 as n>an .nVnpn ana b® ®b®^ tdjxo nVnp nyxn nx Va’pT

tx mn® mis'? cIdjxo ny aV axaa anix tt'V nanipn in^mp

m'amp nx anaya fnaa ^ma *72 Van ,b'b* ya®T 7pT naa

.inVBB m’ (1837) r"xpn Ba® t"a dt* ny n®nnn

s mao

niaBB ^y npn is® *®in»n (a ,B»p*?n 'a "npn 7a® n"i®" (b
"nyn ny®" (n "nyia® pa*" (n »"nn kbb (a "nsm anon
"any nnaa" (b ,npin n®ya (n non min (t "naan ny®" (t

.mya "ana ant tt" (x"» "
7 nnx 7 naT" (»

T*axT «p*in Vya 7 a oa n»n npn pnx am m
V»aa iBBi xTn ."nan naxa tj»x® t»b ma xin ’a nVy nax
w

7 *inx tnat" tibb nx max ana narV .18 7 a mv»na T»yx

.nptn »a*»ay ’ry

am *ax na*7® 3*w naBnana annVn 7»aa

am n»n vann .annxi naaix Vxt* am ,7 »®»d .a VxpTm

b® nan 7 nan Vxtb® naV® ann ,Bxa»a imy®» ann ,nnB 7nnx

.ymaoxn

Vat n»n iVtt t*»*3a ann

xvn * TBjxsa TnTian xoa *?y a®Tn nax bvbb nnx

1775 na®a nVia xin .i*x»*®ix V® nan pnx» ann V® iann n’n



xa a"nx pm nmn n*?’np *?r nana ewe n*?’nna

mso .*7inan max ’"y nxvm nmnn ’ana *7y Tain .loaxo*?

mya ,1827 nara xmr ,b’*?ib*?bi o’mn’n V’aan "min ’nyr"

loaxoa .I’nirnna naa oa losna naon «poa .mina in*?ma *?y

'*»n* am ua .mso *?r o’Boia o’p*7n x’nn or ,ianu-*7 nay

si’n I’ann . (S&toraljaujhelyv ) *?n’x *?r nan n’n ny*7

m*?n *?xiar .’.x ana , loaxo *?r nan ,V"r fra*? jna pns’ ann

. 'ayboop *7r nan j”or3Ba’*? Tina anni t'xana *7r nan Vt

bri 31 ’mi aan n»a*?n n*n *?"xt Y’ra’*? 1H1 m** ann

y*Bia lar . loaxoV *?apna oral nitaa an n*n nV’nna .oomaa
ny?»n n»a"-a nsio onn n"ira ,mnn *?r na*?n »nBo naaa

rnnan n’a nx mnsV naiann O’rnnanr nyra ,1869 nara .niyi

B»aann nxr fa Ta *?y mar n*?x fa xin n»n ,t>rBxniaa ouan*?

. | imnn «ioi’ yana no’pn ’aaa

.aipnex’B Vr nan nty’*?x ann *?xx nmn na*7 imiyaa

nnusj x*m "nianan fya" *?ya 're ma nn’n nairxnn inrx

*)Vn fa’aa ann *?r ina nx nrx> xra ’ar aii’ia .nnm’yxa

ann ua .1811 naira laaxoa nosa xin ."nmn myr" Vya npm
»as ’am laai loaxo nV’np *?r nan 1’nnx n’n f rB’*? n’nx

.’’annxwRii *?r nan n’n frB’V pax

nV’np be nan*? *?apna V"xt tutb’*? a”*7 n’nx ann

pxn ny’ar*? nr n’pan x*?’a nar 25 iraa .1871 nara loaxo

nnaa 1896 nara .Vna maaa an’ *?y «ipia n»m n*?»npn ’arm **a

i’ni n’naaina ni’oaimnnixn niVnpn Vr panxn nnyi n"i»a

’xmaa n’ nay a B’an B’naxa oa ana xin .man ni’iaT nt nova iV

a a Tny .ni’oaimnmxn niV’npn Vr n’aiaioixn ’xmai nnn

n’xrn .maxoa napai 1904 nara n»Ba .’oaininmx-’mn’ jiyiar

.B’an n’-’ana l’nnx

1840 - 1830 B’ara .VXT r’ainin-r’x Va”B xanr ann

Vapna ora .nV’npa an be laipa oa xV’ai loaxoa f ma ra’r

nosa or .kbkb nVmpV 1846 nara nay fxaai rpxs Vr nanV

61X3*7 mix nn’nan inVmp n*7nan .nxa o”axno B’xana
*

7’nnn xin .na’nan Vr »aix*7 an Bi’a noaan maa n’naaina

,iamaa o’Van ipana B’lirxnn a’Bsran ’nnxi laixa nx

in’son nsio fao’T ann rpxs n*?’np *?r nan .aipaa nai *i*?ynn
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."nnanp xbaM anaoa

Kana nn ba m n»n Vat rniiv »abn ybxa am
ba nanb bapna 1898 naaa .n's'x ba nan ,m»naaa’ a»a»»a

bya xan .anaxo nb»np ba poaba abxa'axa ba a"nxa 'bnnaaao

*n» anaapna .naan nanoaa bab axna a»aa nanay laaa aaaxoa

"pnaa ysa" :nabn »naa naaa y»aaa ana .nb»npa »nm»n naoa

ba nan n»n bviR wt am ns .nay a "'anna »aaab" "pn*» n»"

,T"ra aboa a"’ ava naaa naaapaTa

pnnxn am n»n b"*T aB'an bxna' 'n aa naa ayy' ann

onnax am ba a»nx n»n) '$3xan f Axa-a nbaa . anaxo nb'np ba

nnaaa a"nxa n'naaana »nnn nyaan pant pa’s nam byaa aB’an

nan aa nm .(’axnn nnpaaa bxna’ na’naa "’xaxyn pann" nan

.no jo

na’a’a «)aoaba aoana a"nx ,oybnyx na’a’a nb’nn nab

anaanpaa Bbanna pnaaanaa naao xa’py anna naao oaaa nnaa ann

nannb anbaa’ nxa anbana nx avan na’a’a anam my .nbanan

pan pyaa ann ba ana nx naxb xaa xan .naabnn a’ ba apaayb

avabna p"anna-n ba anaa n>na ’a ,pxnxaaanxa ba nan pBB’a
jnaa’ ann ba ana nx ’aa aii'ta naxb xaaa ("naba ’as" bya ba

a"nx ,nxa-a anb bapna xan .naa'x nb’np ba nan na”nBox .a

• .pxBxaaanxw -a *poaba ’xpaB-a

naaa j»tm paa . a’xaaa »nnx aanan n’aa nmn nab xan

nb’np ba nan1

? 1927 naaaa anoxeb a"nx ,pabxoayaya-b 1913

axana na’a’ no”a ,anna nb’npn nanoaa nx pvx pa .anaxo

an*? axn xan ana’a’b anna a’n’abn 50-a ,’naann noao’ab

»n’abn ba ann nan T»a»na aaa navoaa poy .aaa a’aab ana

naana nn’na na’an naaana nn’n na’a’a anaa’b nn»a .a»aan

,naaoan 9 »”an ay xnaa a*an naiVa maV yiaa Va .amaanaa

.(r rty^a nay'a jyaya) w »nnan my^an” xnpa nT .a M nnai x'*anna

n»aVn *?a n»n niy»aa .anya yaaaa a»aya aa*?a vniya ^na ann

.anxnp 1

? taaann’ji «innanV a” ana

abxaaa ni'jxan ,B»ain»nn nx a»nanan aaan my’an nyaa

naann Vy na»na na»»pnn »a»a am Vaa .p'^y abapnaa naaaanna

Va ay wx»aaoB anan baa anab nab «|o a a .yaaan iaaa nabaa



mi*" ik "n”n miK" naV 73 .ammam amiaam b>»um
on’niy’m na 7nai yiaan mns nK •no’?’? I’maVna m Kin ."nyn

ini’JiKi iaVa miyaa .n’a’Van miyon ’3 bV naaa m 7”3ya
.na-Vyaai anaaa minn nmpa Vaa mia’pai

.inV’np ’vjK Vyi m’aVn Vy nVna nynan nnm naiasV

Vy Vain miyoa ’a’a V’V Vaa .a’VanV a”i3a i’n nVa B’aias

.o’ ’Vaiapa B’j’ay Vyi yiaan iwn Vy amV na’a’ mna ’3*

maVn ViBV’sai naVna na’am mna lam annxn ’3B> naaa

mil pan nK anV *ioai iaV 033ianna oniK *7’v*n iaxya am
lanp’a ,nn’n na’am mna ’sbV a’xna moan .on’nianV

Viy maix Vy Varna nnai nn’aiai nna ba min ma’VV aaaTB

.nonan

7”3ya yapa naVnn nyim .naVn niVaaa i’Va 13b o’an

nysan iV nnm .amniaa anapa amn’ B’V”n maia naxin

ion B’ran 7a man .inVmp ’ 3 a Va n’mn anuninn Vy nVna
iVaai 1 ’Vk 13 B ami 7133 ona n»n . inysana jnn nny*

a’a n»a van ,nnA3in nnn’V npixan ’a’ mpnnaa . inxya

na,Vana’-YnaV n”Vy mnpV imaVn na 7’am nnma ViysV

n’KVpn maan Va nnasa 7 a*ir 73V .Vana’ min nna oa ni’nV

maVa niyaa na’aoa amn’ nuinK ’Vya Via na’am mnaV
7”3ya iVn Kin .Vata’-Ynaa niaVpna pioyV iVai’a na ,annxn

laaani kV iinnnV .nai’tVr «joi ’ aa’py am Va lama at

nisnaai T’liriKa mxm imaVn Va Bin .nr noaa imiB’aa

Kiin am .Vr*i»’-y"ikV i”na y’anV naT rV Kin ba .miay
bvb ,’iaapa B’3aVV naimn n’a Vk inV’np mn’ Va oy in’

m”yn nai iniK a?ana ,aa»n omaa am i’na ima V’xn

nan Vy nap Vaann aa ,x”iiaV a"nR y’an aaa .aaaamaV

mmon maai nnVy n"an aa a"’ ai’a .imy ’iai m»aVn an
ai’a masi n’iam in”yn ,Y”naaa im* n»ya a’anaV

.Van 7ian 't

innapi imiaxy na i»anp iVyn inn’BB maV nia

1’xnyai inV’np ’3a .a’Van’a 7’aVyn n’aaa nanpn nanaa

.nap Va n3a ’na o’Viy

a’nin’n man mis nnaiinV a» 3B*un no’ 3 a ’3flV my



n"a

nnR « no 3 on n»a niaiVn n« nj’» man o»ayB . itiaRo nVnpa

o»o’naa nn onaan anva ,(1944) -r^nn nav Vv nonn an

o’aiKiJK '

t

,nm*yn )d omn»n vima Vy nain "nniay niaiVsy*

j»aa Vri ,noaan ma nan Vr mmn»n ninsvan Vs n« ibor

vsa 800 loaain nnnaV .nWn Va hr iV’a a® .mn»n nson ma
,nanVan nnR vaa 100-a imn ona , nvRpV iVaim naan nia npV

fanRnnv ,nnaama vnnn novaa .vsaai «paa omxm omav
^ap*? anaatn t»ibr mtpn naana ,omnn niRaa nona nnR

,nRivn ’Via’aV VaiR npVnv »nnva nnyoa napin ?a otinan

nayin oan'an niViyB wtia .jannB ’jri »
n
y nVnannv

an iy»an nap jbt may nnR VaR .p»Vai vnnRa o'Via’an

nRVn nnnV tPVaioa oa»RV ,napoaV nRivn ’Vnan omnn
nVy ona Vna pVni onn’p* nnavna nViys ismvv o>nan jn

.VRnw’-TnRV

K 3 1 1 0

„p»ny moon naaa na nnv my jrb nmn 1700 nava

.moamnniRn ima’n Vv nnaaaV oa it my naan jam *jvaa

."naapn o»Vvim" ova nmR nn Dnn

pnan nnava nainV nanpn nnmn Vv nvinpn nnn or

* n Rin ."Rsmaa pnan" Rnpav .Vat onaaaRP Vnaa on3a ann

.Hin'n oViyn Vaa oonann ibvi nnnai nvnp ’’n

la ivy 1920 naval 1800 nava naaa ,Raniaa noaan n»a

mmn ,mTRav nnna nB»n noaan maV iniR iavni ma-pna
nmayni nnna nnpa oa npnnn nVnpn .fasiRp no Vv mmya

,nanao*n nw n smana o»av -|vaa nay nVnpn VRna . fmnn any
nnan?-n 'Raa .Wan mVnp nti n»nv o»n ion 'm on nn

.nmn - maVnn nVnana oa poy* ,nmi ina 'n n»n "Rvnp
onaVa nvnm onaVan nmava j»aya Vb»b jbbu nn 'n

.ompBnV o'a’Rna

n*n ov ,myV ymav nyaa Vy ynnvn nmaan i»aVyn n>a

rr Vvnv» niV’np nwa ainaa lain naR 't oi»a ,nnnBn-n»a oa.

.niananna o»nan nnnsa ipoyv hVr oa lyapa tr wRV»np nnan ,,-n oi»

.(p»'rrVrb)
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nman® ,

Ma’nina nnRan" nmaR aa nVya nVnpn nnaeaa

no'?! nni'a "nVan jma" ia"p on .mi’rn 'maVn npya mn
' .ayaa ay a »na laVnnn niy'®n ’jnu .any ’"ns Rnnxa min

snanRB e»nRn ,na*iao ,, i o’tiRn , jamna a»nRn :i*n n'V’ya

, vn'nn a'nxn annaR jai ,annaRi Vri' >o"n jiTy’VK

.myi yax^a o»n«n ,ynn® b’rrh

,Ynn® n*9K& paaa *|BRnn^ a'V’an vn naipn y®aa

n"an tana V® onnnn n» nanRB amax 'n amann naa Rnp a®

Vri* mn nmnn nR'npa p'oxn® Rnipn bya .naiaxn piT'nV

*?aa .n»tna nmay naiVaa ini'na a'emn »a®a Vasw ,nn3*?in

nvrnpia v»n n'mesan® naan "amina nnRan" niaiR a’ma
.nnVxnai "p'nxn *|ai , "nTna nR la’xn n"»ay ,npnxV

npnx '’jyaaa npay® ,b’»j mia« oa na”pnn Ramaa
V® iaa ,’pm naVan ,y'aiaV :i'n "nnn"-a® n'naVan .nem

*?ian na^aa a"nR annana® -pii® Vrib® 'n ,n»*m pnx' 'n

jibrVr® ,ama®naa m'Rna oxi'ii*? »’i®Kp n'ya® min niaVna

.o'nnRi ( NagymiMly ) nxaibRn'aa

o»3® T®aa *?ya na a'my'® jniaai "a"® man-n ®Rna

o**ibrb oa aemai Vina aan-n»aVn mn® patna an 'n niana

nea Rin .n»nRa3inn n'eainniRn V® nainya mm yu»nn na®a

isnnvn "a"® nnan"-n >my'®a .’mn» p'3y Va Vy ®aa i®B3

*jiy»®n »jnu pa .niy>®n ’3"3ya iVaVann iri B'an a»mn>

pnaian imaVn n»n® oanxa apy* ann aa mn "a"® nnan"-a

pnaia aan maVn n*n Rin .xymaRe'D V® nan naie n®a ann V®

nR jaiaa R>xin .VnpV iniR naai nmn nee in' axya anai

nanioa earn naan ."naio a"nna" a®a nmnn Vy lan »®in»n

a»»nay a'naa inana la® ^pVa nmn' y®in*
r
n V® laiana

pnn n'aa pm nina b’j® »nnR Vapna nanRB apy’ 'n .a»an

.ama®na nV»np >®

»mn' n»n® ,nVaannR p'T"R
r
n n'n n^'npn V® am®n

max n'V® n*n® ,any ^ip Vya^'^ixa nVan-Vyai a*a®~Rn'

n'nR 'n aa max n'^va ®a>® iV *)eu .a»ann »a»a nin”a

nma®a i®RnV ”^B^B®”®an® nV'npa »n'n'n »mn»n n’nw ,^an»'a

Vnp nmaia ' 3 "ay Viya rwj® nV'npn "®a®w - .a»ann 'a»ai

nn®n niVya in’pan’? naann Rin .yjRVa na n'n "pni®' w nny



o ipV myn »3a nR *nw> aRi .nana on na nP*?a mma iy

Oiwai nomp n»an ova an i»aa pnnn omsa ,

n nm»Vo"-'?

.npix*? «ioa «|ori ,o»nan nnn*> o'«npn nvo3V matron la

®

'vaVn*? "'> 3man-V nmann oao nVnpa naia nai nmamn
Vila dhjb pnxn nm nsinnn nmaV .nw ikwsw o’vyx o’aan

, -p^ »iRin V® iwo Vy n*Von or w oxya *ioiy Vst onaasRB

.
w ia*naM- ,

j mnant* oaa n« oxya own ht nwya

,o»b®-»ri» omn* oViaa oan l’n nVmpa o>nan ’*?ya

mV®3 on’aa .
tt
*iny tn^wM-n nmim »bV omm Va rot nvo®

,n*io”J ,n»B-no»B ,RnR3VB ,Boin ,«pRio3in smrra na’?’?

oniPyBa i 3 »»oxn® oman »*?ya pa .*nyi anamB » no 3 rVita

Oty'^K 'i o»n*tn :hk innaa p»x*? ®» nVmpn nnoTB nam*?

Yin® 'Pia pnx» 'i ,iaiRB ,omatt 'n Vrv 'i fO’m 'i

f ibid o"man V® iva^n p'BVSBa*’? ina 'n ,Vrib® 'i nai

natn *?ri®’ T“>*a *n®) iaRip »ax 'i paBia tit '*n *10 v» 'i

'i f iRa 3 iR an Vrib® 'i ,m*np ’ana 'i »(nm on®*?

>?r 3b® 'i pans .a '*t ,on »ana
r
i pmaV *»v» '*»

nnxi 3® *iann nnsva pmvm iVon p’^a pains ninsvan i®»b

»*?ya ®om ntisBBi ,myoan Pya ms nnB®a ,tv»aRiB mixa
»p^n Vaa mtBnni nB3y nns®a nnm pnVa nnB®a .D»xyn jona

jpoy Rin pp pnn ,oV'a3R oiW ia»n pR*?a ityPR soViyn

Y3K^a 'n .pna-naa innBwa oy »n omax *i ,a"niRa ’in'*

jaBia wibwbb .a»ax-Vna »n Rin nya pnPnpa avw jpoy n>n

.ni’aaip awiaa mm aB»na o»»n one nwi^ ,nyaiK mw
.YixVYma lansw »bb ,nm»n3 minn mia orp’n o»d>bbb oVia

omxian i»® iy iwi’a iB3iBnni nay nPnpn ’ian Va

oy m* iVaim iw»n n3» noon an »in« ibor 3 oVia .ona nrnK

» 3®KpV V'xt Vkibw am nai o’laaaKB Visa onsa 'i pnxn oai

...aa’mn R'a Vr owai

Kamo pnn

niy»i» Vya n»a V’xt Taona p*a»*a Ram am
nn»n iniR’pa .naVn mVR»a i’Vr isb o’aai .mani3 nvnia^n

manp o»ny^ ip»ai nV’npn »3»sy nan3na V’ya oa n»n .bboyibb
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R3nma anV Vapns xin . iniian V’Vaa® ni3Bpn mV’npn rut oa

laa .1886 r»3\ra invBB ny niiann rob Vy o® a®»i 1857 n3®a

naaa y’sia ia®V KaR'xi’n nV’np V® nan n’n poma VaVxa am
."pm® yo3w nsoa on»3’a ,naVn mao

paoma ana nn’os mnR . V"xt o’ia33RB n’RB ana

Kin .1887 n3®a V"xt o’ia33RB vita ana maana rob Vy nVy

. I’niaa ’annai lamp ’anna iVn .pV’B-a inmana p ’38*? ®a’®

oomsa n»n .nV’npn V® nan*? nnR-na vyxn iV’a nmaV nna3 Kin

n’n® o* ia3

3

kb «|Vrii aRt ana lao n’n iV® Vavna pan-vaVna
.ByVysnyi-a paaa yin»

KVssn i®m*B nR R3 maa R’xin Vat o’1333rb vkb ana

»®inm iaV vomi **nn®n nV’R" o®a nnoa nV’aa Vy lao V®

. p

i

3bib nV’npa anV Vapni 1900 n3®a. np n’iVM o®a iV®a anin

.v'3 naa vV’ n’n Vm xt lamna oia’3iVp onnax ana

mnx" nso nana ,®iVi o'ari V® aan npVya® ana V® »vaVn am
I’nna . 0 ’ 3® y®n i®aa Rimoa miann aa Vy a®’ Kia ."o”nn

.d» ia33 KB Vn3B ansa ana »D’ia33RB n’RB ana V® vrut anV Vapn3

Ran® ana V® isnn a ’a V"xt o’ia33RB Vn3a bb3b ana

pa Kia ."pm® yB3" naon nana pyVRanyi nV’np V® nan »ax

o’®mp V® 033 ,pmx p p’nxa oonisa n»ni pnV’np nin Vy

nmn ’pm Vy at Rina nn’i rVi ,oViy mo’ p’nx R®’np Raoai

naVan pos nR nRnn abVa V® nVR®a i’Vk isb® nnpa Vaa .VRn®’

,o"tk Va v® I’BiK ns n’aaV pn®aa ia a»n .nimpaa Bosnian

.o’aRVa V®a o’ninBi o’®inp i’n a ?,n »ann .i’3sa Vanon® ’nna

»nnR rVr an® kV o’a .o”n ’Vya nyx p’sya nna n’at n»n

»n-Vya oiV®i on lann may’ rV® »na na’nn inn oniR p»o®
nana n®a VibrV p’osn nmniKn naaV o»®iV®n ni3® trb .vyt
di® V® isnVi® Vy VaR rV .naVa o»an nV’aKa psnom *| iy ik

my’VR .nana .iV’a®a i 3 ’an® VaiR ins npV in’aa KX’wa .onR

a"»y y’anV ’na ,nian o’ays iniR np’a 'ypsiaa p’nfcn ,rv«®
®paVi ,mxya Vir®V i’Vr i3B o’an O’nin’ . 1 ’sVa inxnyn nR

,yVip®’aa nVB’ii pya® ana nnn Vxk npaa n»n®a .inana nR

nnoa .iVxa nionVi oiV® iV D’npnV na’aon Va min’ o’Ra i’n

’vyx nR nsa arm .inxya obr® ,nxa n»ra Van *|oa Vax non V’V

nmn oipaV ony’os ’3 bV .nipinm mamp ma’®’a maV® mV»np
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.oaama (t^Va •jVyaxyV) *|oa nana on*? jna

a»a»ya .amaaa’yn Va nx o’wan*? a*nnwn anVnp »aa

nnraa nnaaa nnoa maip .nx*?Ba o»av nxva Vx-to’ nanx aa*ip

ny nay*aa a»naV*Bn Va »a o*yaaa®a a»na , ampaaa janaaa

avan®*? anVnp 'aaa ®p»a ,o»aaa® V'a 1
? y»an®a .naaan xoa

.xnaan maay’? aaar *?a nx ®mpnV 'aaa*® ma ,naaam Vaya

.Vxaav am aaa an1
? tx nnaa anwpa ’»*?

i»nani vax »anna i*?n Vst onaaaxa Vxaa® am
. a’an 1

? a®a»w? o»aann *annaa o»®anpn a»naax ’ana n’anpn nx

o^aa® Vnmrna nVnpn »aa *?a *?y nnapa py o® tna’Va nab xan

m» nax aa oam y»an® ny ,nvnpn aannan rma on’»n aa»®a*

. . ."Vxn®* yaw" jnaannxn an^'Bn nx an*?np »aa oya w'w’n a*ax oy

m s

xanaa-*axax ranaa np?nan na*?mpn j»a nnm anas nVnp
jxa 1

? ay’an® o»nan» o»o’*?b »"y *pya 1700 na®a moaa xm
:na»aon na*?»np man* .mnaoaxaa ma'xa

.omy jaanxaa onoam oao’aa o’O’^b 1

? naty 1
? aVnn®n

1800 na®aa nV*Bn nnna pn apsnon naaana o»a® y®aa

onaavmn 1
? o’aa®xnn nanana nay laao t’a’ay ma ,noaa ma aa’pn

."nnan-naoVn" a"nx aa»pn ja .x®»np mann aa napan txa oapaa

.aaaxo nVnp 1
? a rtnxa »®Byo nVmp 1

? nsaacan ar my nn»n n*?»nna

nVmpa aaanxnn nna’ nVy myn man moa n®xa 1810 na®a

xx* oaw nVxa oma?a t o*aan oaxyV anna axa .nmaaaoax

,vsa navoaa nV’npn nx aamarwa nmaaan »ann Vaa n’amnV

nx «|X o»nyVa on»nanB®a »aaa omy Vnp nx ana»Va ana1
? an

tanaa Vta: nV»oo nnaa an nV®aa n*?^o 1900 na®a .onn1?’

nVnanna anas nx nopy nVoan® |aa»aa VaxAbauj , »ax-xax

nanan* nansvaa oapaa noamn nan®BX naxaax ,'yax V® naaana



mR®3® o’ayan D’mn’n ia”p dkt Vaa .nV’npn ns iaiy man

in’? omnsn1
? nt nan o®n” .am nm nVnpn mnoia nR oipaa

.jmnR

.•ms n^np ’an

ni’niaVn my’n’ Vya nm V*a.T nVnK ’anna o”n am
nV’nna .'saynyo nV’np V® nan na’V’a may am V® iinm man

aw’ Kin .ima-a an*? Vapm 1889 m®a . lOR'aya-a nuana ®a’®

mn’oV Da isbtb nann ®’npni nan nunpva nmayn Vyi nmnn Vy

.o’nan-’Vya V® o”®’Rn on’3”3yV aKni nV’npn »3”3y

nnnnV mnina i»n in’a mnVn .imi3ya oomaa n’n

,niKoani pVi®n mo’an naVa .naVn ’3”3ya Vkiwjt ,npaa Va ’saa

mV’npa ana wav’? pun Kin .o’nao pm tk nRVa invn nmn
an’o Kin VaR ,o’aia nni’ o”VaVa o’Kin in’oan® ,mVma nni’

,nninn ma’VV nni’ noannV Via’ Kin niap nV»npa ’a ,maKa

, inn’oa »nnR i’Vy inaK® o’p’nxn nnK n’n Kin . i3”ya Va Rin®

9nnmn nia’VV iwnpin i”n Va ’a ,yanV *)K i’bb nmn npoa kV®

.T"ynn p’o n"a ova nasi Kin

»anna o”n ann V® 13 a n»n V"st nVnK p’t”k pnr» ann

nni’ my asaoxn nV’npn ’nan naoa .i»aK mapya iVm nVnK

mi’ 13 V ®’ pV , 0 ’ayia i3n3R : maKa omnn Kin VaR ,inmpna
ann lao ’nnK p’T”R pnx’ o®a Knp3 Kin .nmnn ma’VV tat

mVn '»y®’ ann yiaa n’m Vina p’naa oamae n’n® ,nn’'aK3-a

mmV ’3wn Domaan mao mo’ Vy Va »aa Rnps® ,V"*r

a®’® >K3na pT”K pnx’ ann svn i’3nn ."®inpn n"V®"n ,"n’nan

n»m inia nV’npa pmai am® n’n® ,mns n®a 'n , iKoa Vy awnR

. iV® o’8® nKn’a oomaa

iVa’VK *|oi’ ann V® 13 a n’n Vm*t K3na p’t”k ynat’ ann

nV’np V® nan a"nKi ’ 3Kn'T-nK 3 nn V® nan nV’nna n»n® ,K 3 na

oan-n’aVn Kin oa n’n 1 ’aKa .’maVn pKaa oomaa n’m nKiiaiiK

o’anaa ns’Vna kkbi Kin .naVn ’poa na®a j”axn npyai Vina

.i’aK oy oa on’i’ai mnasina mm »Vna Va oy naVn ’3”3ya
niB’nm nimpa n’ain vmaivnai ,maaioa mVK®a i’Vk 13 a o’an

Kin .niaomaan p i’n nmnn ma’Va inmnpwn inniy .nan

nmnn nia’VV i”n Va dk ®’npni mnn ’Vna yanK Tina nanon



in' ®na nxivn noipna ,o"nn V® ni'a®an nimn Vs Vy nnm
.innnva Vs oy

.nV'nya® o'nan 'Vya

wib®b tninan ninnwan rot nni'aa p'sV ®' it nV'npa

,o"i (®t'kV) a'lmV V® innova ,Y»aip®m nnB®a ,wya'y®

Vkbi- bosik n"yi) nVn ,imix :n®iV® nm®n 'inn nm naaa®

®na®) pnViB ,iaia mnB®a pi .Vki®' y*>K 3 o"ni (T’a»'i

BBKn' iib (irn kV ona inn *|Ki mV' n®iV® oy y'itoikV

(nan'Ki n®ia , pam pBKn'im ma nrn kV it nnB®aa)

o»aa »a® n»n®n 'inn iitn® i'ib nnB®a p . p'o®3'ia nnB®ai

,V*n®' fina o"ni ,onaBi 'ana o"n

* Y 3 S

, 'T**-3 033,1 n3nn °y n T®a Vnan nV'oa nVVos® 'ins

Van pa na ni nV'nna aninnVi nnsnnV it nV’np nV'nnn

p?3 1 900 na®a nV'oan nVVoa® 'inn .nmn®a V® oxaixa ibdb

' asVi ,60-V pBoa y'an 1910 na®a .mnB®a 40 naa na ma
noaiBn ninpa iw inn's omn'n .100-V n' 3®n oViyn nanVa

'®'an oi' Vaai p®m oi' Vaa pwn n« la'nan on ,ni"ya®
,o"®nna oyo »xik i'i» pi yia®a

'Tin' n'n® .o"i i'*a *i si'n nV'npn no"a pa
iaa"i .'.a pnxn nnnnn Vya V® lann n»n® . oitnp V'bk ,ai®n

ran' Vya n'nv^Ji'an 'aria am nn mi'aa p'xV ®' .lop'oa

V® nai'p rat VVa mnV i®bk-'k iV® ®Ban nivoo 'Vai Vna o'aw

Vaa nV'nnV *s» ib®i Vna npix Vyai poy n'n .'T3R nV'np

nnvy paa laia® *i*a ,n'aipan nxyian *i'3tb ®B'n .iitm

o'mian o'B'a mi®n ny'pn nya n'n Kiipn V® n'pBna o'a®

o' a® paa iio'pn wno nn Vn'3 laiaiVia an » np®i' i'ron

•o'inm tbi'ib n'Bnan Vya *niV'y'ai i®na man

paVy n'a nV n'ni "*®'ip man" oa na"pnn nV'npa

.ni"yn V® '®»nn aima Vna noaa n'a la'pn 1926 n3®a .oipaa

im a" a tpnm am V® vn'aa .nV'Bn vm pi onV n'n m '3bV

noisa iVVBnn Vnan nosan n»aa .nso noisa iVVsnn la nV'Bn



Yina o'»naoD n’a ,nano nnpa oa, npMnn n*?»npn .rsavx

law "aan" nm no 3 an rpa axna .®a®>i am®*? na»a *na’'y*?

. t*^bki nipiamn no*?

mion aiax n’V®) Y
n
° Y"®*1 nVnpn *?® *3man na'naa

nn QB7BD laxaxi-B n*n iks ib .*7wxt Tima *3m®*
r
a n-»n (pax

mViys Va*? mxs *7aa aoanni on 'iin* a*? i^ n*n . nnaiaa

'YJ*-
1
? xa® *t"t axm aty»*7x

f
a n»n amwn .n^mpa® mn

oan a’aVn V*t aaaa3'* ,> t Vaaa on3B 'a :o’iB*?Bn .aiaoyayp-a

na»»p nV»npn .toaxoa n»n ixxta® javna , 7 *txa aiaaa,*7iaa

. nt^y aa n»n la natan , »aay aio n»a oa

aoann® ^oixap *?’ax mataa o ,»3w *i®aa ®a»® n*7»npn ®xaa

a»pan*? v*ana tanas ,a®san oiaapw ’ana . ii'pan*? ia^ Din *?aa

a
M v» . nb»npn aata oupa nm® o»aax.a*7 T’»x aaa*7X nr

o’aiy’wa V't taaaixt .
* n»n no 3 an n’a ’xaai x®*np naann

|ni 3 *|K n^n® aaaa3»i aay n®xaa o’aa tonnvn "o"® naan-n *

7®

naty® "aon ntV’aa' naip oa na’»pnn .aayi apia *?aa aty*®n

nnm® "o’aina naKBn" naiax 731 n’soa npixaa kxb3® »b *?a*?

"
7
* 10" ia»»p na®a fm» na*? on .ewaxataa »xaxn TaaaV nasioa

naxan" ®xaa „»nnn ayiia niiaxn nx ipt’ni n*?'»Bn’? mva
na o»*?’ya i*n 73 . aaaaaVia aoi»i Taai^a naVan nay "o*aina

t i*7 X'* 3® »3 . aaaai'**! aaVan V® ua . laaaixx in»*7x . TB^n omxn
niViyaa oa npoy naiaxn .o’anxi aaaaaVia omxn t O^i *xx*?

• la*? rwapia nn»n 1 no 3 an® ntna ia*xn o’aiaai npax

ni*?iya 3 npoy® minin’ o’®3 naiax oa na’»pnn 'y 3#-3

. t»»*7y T33B n»’ya , a»aa naa . >i*? nan n»n n»ni*7Tya .npax

m»3Bnan 'Y3x »®3 .manxi aVr^^x o'* nan ’®3 . aaaa3»»i naa

o^nan-’^ya jn’n® Vy "o’B’" t’jbK’ na»®»n ’atna® na^ iaxa

.na^w^n »aina \v o’anx n^ax 1

? 731 na»'yn V®

^"xt 7 ixaa Vxa®» aan® 'anx » V"xr ortr»x xaa® VxyTn^ aan

mV’ys *?® maa o»s® s’? nxVaa’i ,n3 pT ny 1
? ty’ana nm’ja’a’? aay

.^xt oiaa^x xaa® Kytn 1
* aan ,anx na anaa ,nV»npn nata'? naioa

nV^np V® naa oiaa'x axt aan *?® ua n'n am .nayn ®xaa anayV

.aaiawaaa aaio xa’py aan *?® pnaian n’aVni aiaiatn’Ka

ntpiayn nvaainn t^nay'r*! n’yiaan mnay tn’aiaan tni’w’x

118*71 na’®» D»pn 1932 na®a .airxn Vaa aia 0® i*? ix^xin



axa ,n'agai n'ann na'naa i'va,?n,
7 am nan .I'a'an ontya na

nxivn 'B’a .mia'iyn I'-pa’am imy 'aa Va .i'tV'*? axnn
in^np »aa Pi innBga oy in’ mn Da «nia o'xnan

-ippib . tbt**ib »£2^A ninaga nx p'* 1
? irax nVnpn 'aaa

p'txn ,18122. . a'Pia . iaTaa''Bg ,V?S22® »12LL2 »115E »X13L

.aiMi’Mi . r'ai p*ia . ap'iaa . tb . lanaiPa .^an 'ana

,o'hp'i o’ bid o'Tin' oVib ,o'*inxi . qixip . nag . i"P p'ibx

laaTin on . a'aoav o'naan 'Tin' oa iPaw ,gD3 'jPa m'a
nx «ovibt P nx ona iPa ov ,n'Bipan nxyian paaa npann 1

?

o'DTXTax'mi Pox’? 'xaiain ygnani ymn nnan pxp pa mipsn
.pis’? nix'sin

run n'xxBTiDxnn p .pngixV o«?ai 'ivxpV iPin 'yaxa

.Vxig'a nya o"n oan ,gsa o'aiawa Van -)oa

Y 3 1 1

xin nt oipa .nigy-yavn nxaa m"ya iag"nn o'lin'n

o'a»"nan .ni'an n'ryni 'xpia nia'ao ma" Vn'a 1

? tbtd

„o"gBn mytspaa pi nnoani naxPn niyixpa *733 isnmrn D’-nn'n

x*ia 'an nwiai n'Biaioix nPnp na na"pnn nanx nsipn "|gaa

. Vst xnnxn

,nni'B nianan ni'iin'n ninswan ibob na i»n 1800 nawa

tana .ompn nPnn n'a *inxa 1863 nara naaa no a an n'a .nxaa

.onig’? nvn o"naoa n'a ,mno nnpa nn'n

man paw ,V"xt man naP am nV'npn a*iV Ppna 1862 nava

nap mPva naa ,pa n'nr p'aa .o"n*?n o"nn pavx pa*?

nnta napa inT'BB 'inx .mn Pnaa D'an 1

? o'anan '3"aya

xP n'n vnaan nnapn n»ar p'aa ,papn n'a P nannxn
oBtn pap n»a ia'pn a"nx o"nag .o'nap

iBaxo nPnpV lBTBsn myn nanan*? o»Pya noma nxxina

jppp nnoian na ia"pnn nxt Pa .pa mxV nnnx o'ar
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nx na»'? inVan ."mm naaVn" ,"ion na^'aa" ,"x®»ip man"
a^xx aioV .noaan ma intnsa naaipn na»aona faia *iV

paa nv>ya .maxa’pVB ,ia’axax ,nB»a'T tomaan jo d’i’?'*

. amvxa i*?osa mama ooiBnn®
, T

’ ’Vp .a *?oBn 1847 na®a iVaa

.naman* nans®a 40-a na aa®’ naa®xm o^ayn nan^a oy

.ikb yaiA oaxa mn nxa*? om®yn imva ," 73^ man" naipna

»a®»03xn tana 'axa warn ima ,n»a®n oVayn nanVa naapna

,o»ianm iaa naiaps nt nnx nta xman ,n»aapan nxyaan imTaa
.(mini va'aaai) "omaBiaon ®aa*7 nVya n»rman" nx pnx xan

,m»’yn fa o*ian» 30 nan nanaa axVam nsapn nnaxa

oy aVnnn niVnaa nnsn .nayaa® nw® T®aa noxaa aptnana

omxaan onrinn nit anmn® mnx .n’lAaan*? o»aaian no»aa

.’Vanxpn ison nn paa1
? aVaana nm’yn mam Va aioxa o*ua

. »a®xpa laa 1

? aVaan a"nxa on^B'cana o®aai Va nit ona iVta ob

omam onaa o’B’ana ,'pinnit’? yaiA-a a®iaa omam 300-a

iabbbo ®iana .o»a aitta ixa Dmya pia maay naana 1

? aoma
aom® ,"maay naana"-V om^aAB *tbob max bbbb’? aiayan 1944

’asa maaann xaxn *

7® nVaian naman nsapna oaxy V^xn’?

.o’onn naxax

nma n»a pia m*o mxBiaBxm ja aiTn® aninn
naaan |a mtna aVap ,naxnaaan naaxan nx rma aa^pn , noaan

ixp ^bt »mx Vax .a’axx ainoan® mann ’ibo m® nx ’’aanxpn

nt oapaa on»»n nx nxVn “I’Ban*? o’Vaiob on px® onV mana
. anaatya

naiVia .
•> g 3 o

,naiy* nspaana naiaa man naia Vy nyin®an n nr^ya
'

3

bVb nannxn naapna .naan o»a® T®aa nixtaa nVnp na»’pnn

moaa nV’npn .Baa 300-a aVVa® ,nans®a 40-a na aia nxa®n

paVyn n»a .noaan n»a paa nx na^pn 1853 na®a .1825 na®a

n’paa^oaa'x pB 1?® naapna .nvmn naipa nyaa *?y yin®n

.o»»a'x omna 15,000 nVmpn *7® »na®n a’spnn n»n natxa
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,"o’non naV’aa neap" ,"x®’np man"n^y» n’j’npa

.o’®a mum

mapa n’n ansna ,xanaa man na® Vy »aaa n’n noaan n’a

nna’a paa oa n’n .wnrti anV nvi ,o”naaa n’a ,nnna

»a® an pt *j»Ba ana’Va 1920 na®a ®nna naaa® "nnnM-V

pnnxn ona®n „pa may? o’nV’ axa na’aon ’naaa oa .o’na'aa

.'aaoxp nn”yn p nan xa® paxanVa n’n nxa®n ’as*?

s nV’npn ’aan

n’n .nnyn V® | wmn nan n’n V'xt pavn'm Vax® am
a®xna nay® o’aoan pax Vyaa nntyaa anynp*? ®aai a*?a naoa

n*aa nVan* nan® nma 1927 na®a .1853-a noaan n’a paa opan

n’a paa nx myn ’aa aa’pn 1928 na®a .®x nVaaxa*? n’n noaan

^aa myn rot a’nan® »nnx ,1860 na®a naaa Kin ,®ma noaan

.o’a® 35

Vyaa ’ana oan ma^n n’n V'xt oaa’xa aa^t naV® ann

’*»aa Pa ana® o’nan’n aanaxn aaara .aVaa ’aaannt pn®a
oa oomaa naa®xn namaa oxaa n’n .*®ao nVnp Vx na’aon

n’n® w
«jo’i» eapV’a" pyaa®n-ana PaV’ana ®annn nowa o’naxa

nnanV o’®anaa nap ’3”aya naaa®na niVx®1
? nna’aa ®npaa

naa aaonana p ana .n’naaana o»aam ’*ma * My aanaa®

nan ’ wy naan® "paonax mi" naoa naP ’a’ ay a i*naP®a

anPnpa mn nx pt’n xan ,o»m* o’naoaa paaaaa nV’np V®

.n"ynn p®n n"’ oa’a naaa .nan namoaa na paa

nV’np V® pnnxn nan n’n V'xt o’axaaaxa n®a ann

V'xt o’aaaaxa Paa onaa ’an p»nxn >® aaa n»n xan .’®ayo

nanP nxna® ’nnx n"ynn na®a nPnpn V® nan*? Ppna .namaa

na® o»®aP *i®aa ®aa namoaa nnyn nx nn’®a naa®xnn oVayn

n»niny P nx ®»npna oonaaa oan-n aP n’n .nxwn navpn ny

any»oa *?y .Pn®»-Ynxa im’o nn’n a”na mx nmpa .nnan1
?

,
Mn®a nayo»H o®a nao oon’a a’na’aaannn pa it

. ’ixnan oaaoa nVnan P’ya

.a ,nama .’ ,p’P .’ ,n’na .a nw n may nPnpn ®xna



o»aaan nraVr da ana nn’»ya .taoa'V .a ,oaa .» ,p 5ivm
jppaiVoiD'x* nay natanr mnaarnaar 7 »n-»anay *J* T^i oman»

ama nv*yn nan’aa aannrn omanm .1938 nara nmaaanV
.onaxmna* onra»a d’»iv

.rnVraan naon n»a |»aaa oVaa na aaoa n"rn non mna

niy id’ ’a om»yxn omaan na »a ,D»nVm o»apr ,o'ra am oaan

na ona aVaa noon n»a 7 ’aaa .nnaay naaaVaV nt »aaV an taa

.paraaV oral »arapa loan norV onaa avayn a"naa or aan Va

nv»ya pa nya .raa o'raVaa nanVan mna mm nmonaann 7 a

.oVya Vya onaa Vy n»ya 7 *aVyn n»a pn .ntia 'nan 1
* «ja at

-.1 * 0

nVmnaa 1800 nar taa omanm aar»»nn po nv^ya
aan»r na»aaar omoan man* Va .nanao nVmpV omaaoa am

,o»*nnn on»m parmV nVays

aa»pn ,nv’ya namanm nanaron aannnra 1810 nara *pya

.aapaa ana® ayapa nV’an-n'a aaa ,nmaaaoaa nVmp pa man*
ama Vana oan nmVn nmr V’t o»a «toa»

r
n nay nVmpn rana

nVmpn nnaan 1930 nara nnyn *a*ay Va panna naan namat aV

.1937 nara naaa a an .nanmoa nan»V Vr »arn oarmV tanaa

na Vn»ar . V"t nanao^n ,a na Tn aann nVmpn rana nay aas

.naarn naapn ny nanmaa o» 3 »’ayn

.7921 nara nnyn Vr nanV nnaa V’xa nVama apy* ann

,YVapr»a nV»npa pnn nm ran nVama 7 ayaw ann Vr aaa nm aan

nK Vn’a .ra'aaa'a Vr nan T'maaa’ Vraa aw ann Vr aanna

nara Vya .on man* aVaa naaana nnyn V® o’*anann o‘» 3 '»»ayn

ra'aw'a nVmpa p»n rarV 7 ®aan »a # naoya» o»ar pn nr

.na»r’ ran da or nma

apy> ann mna naaann aoa Vy aran V"»t »aV nnan* ann

.nanaoa pmxn Vr aann nma yarVa-a nm aaxaa .Vwxt nVama
oonaaa nma ,naVanan nmaaan naamm manpra naV amayaa
"nanann nnnn" na .naannan namaaVnn amaymma anaanpra

.anaarna Vr nan naao aa’py ,anna an* ama nann maaaa Va’p



nan asna ba na npm ,bana jan©a byaa n©aaa oaaa rpn

b»aa naa©a D’rnp naa na .nnann naa'bba nb»nfnnananb

• imp »©aa baa a»nb» »a© ,an»a oy *m» n»ys

myn »nn n»panaa nananoa^a in 'a n»n nb»npn ona©

.naao'b .n ,Y»aap©nn .a ,jaana .© panacea .a. a n"n a©a>©

"naabnyaaa" no'© »sb ,n»anap n’oaninn* nna nbnann nb'npn

nab'npa maanan o»oa»nn ba anaaa noaan n»aa .taa©a noiaa

n»n© "man jnn" naba - o»naaan na apb»n man nna©a .taawa

O'naa nanab onaa anaa aba *iana - nb'npn anb n»an y»©
nb'aa namp mna© ,aana n»n omasa .nanna nab'npa aanaa

nb'npa o’»a’aan o»on»n .nn*»ya© n»nan» nnara baa anp'a nnoa

aso'a naa©n naapna .ban©» nanaa man naan by o'ooaaa am
,nyBa© , pana snaab© ayaa nans©a p'a'a ,©Ba o’©© at nnya

1»'bp ,oan ,nBnant"a ,o'»a ,amb> n©© oy anao"a ,pan
. ...o»»nn nansa mans ona©a ann ,omnaa

» 3 K 1 K g * T

na n*n .1850 na©a *iaa nbana nbmp nnm *iKaat'r

nnoaan ba na am .aana ann b© anaaan naapna naaav,noaa nm
.paby n*a pa ,nman» nny *mb o*©annn

b"sr ana pn"a pns* ann nbmpn b© nana nnaan 1886 na©a

»abn p*T"a pns* ann b© aanna 'sobaa -a pa n»aa ann b© p
.nn»aaa b© nan „b"sT ispm

n*»ys aanaya bapna naannn namaabnn amaymm a©nnna

o»ana o»pnnab nbmnb oonBnn aa© .Y'aaaoan nbmpa anb ,naa

naoa nnan» ann b© emmsoa y*saa aa© .nabn naba©a a'ba aas

naaann aoa by o»a© ©© a©»© »nna .naya "©a maaa",b"sT

aaapa na .nae a"a oam (1890) j"nn nava nasa >aanav'ra

nbn n©a pa b» aann nm© . b"sr ana nba'ba noa* ann aaa abm
a*©anma bana oan n»abn nm .»i©ap b© nan . b"st T»»naaa>

ananaa anaanp© .omavn o»nao naaa ayman nabn *a”aya
T»Bnb ma nbana na'©' D'pn aan .naonaBa nnm nnann naa'bb



noaana ,naV’np ana*? ana 7aaV jana .o»ana anana naB’V nx

nnpxa nx Va’p *jioaV .anana nxnaV aann nnv nanvox a> jniiw

»dVx aaaa axx’® ,nVna aa’®’ o’pa na ,nKaaaaax nV’ap *?®

’aVn ana ana ’axnxv'a n*?’ap V® aan> Vapna i»np* .D'n’a^n

•annavno na’v’a nna’a o’3”axaa o’n’a’ana in* a’a® t T”naa3’

>7® aoapna ,a’naaaa nana’ 1
? o»®p o’B’a naaana xoa ^p aVp xaa

nava .o’Vaaoa o’naa’a pa nanax nax’> ^nnvn .avp ’aa’n

.paavax^ imp ’ja Va op no' Vaaaa anVapo apooa nw®n

(iTPK-KPVl) nT>,AtO

aaaanx a’a 7x3) -navoa 80 aa a*?’ap an’a an’
r
axa

Vaa paVp a’ a f aaapa ,noaa n’a aa a’a . (’'ano pnoa V®

noapna nap it an”pa aa®”na o’nan’ .o”nna nanoaaa nx®

,aa aaanxna mar* a aV’ap >ax oitxV n’naa’a an’aaa n*?nnn

.nannaxa am' o’ava pn

p®xna aan a’ a Vxr nx’Va ’a^a p’t”x pax’ ana

V® aan ,*?"xt nx’V’a onao ana *?v m a’a xaa .a*?’apa V®

*)nxnoaaaa (1880) a"nn na®a •rtaa .vanpa aM,?®a ptjlb "pxnoaaa

Vpanu pnx’ ana Vva (anaa) 703x0 ya’a a®a ana V® on’a’an a’aa

an*'axa n*?’ap b® aana an’® xaa . (Vanxp'axa) ’*?xnp V® aan

^p aa®aa anso .na’Va na^ »na»a ,®oa nan’oaa aa® 53 i®aa

n*?nx oaao ana anaa ’"p naxV xxaa ananb of»®anoa >xn®’ ’npaa

ova xaaa aV *paxa "pax* nxa" ova paxanxn >® aan ^"xn

paavV VanV a*** aVp Q’an .oonnoa pxa a’a xaa .")aaa •i^x*

aannaa oxaa a’a .anan’pa ’aaana ^aaaa oannaVa a’oa anan

(1885) awann napaava ana ."o’a’ao" o’xVa a>a a’vanea aaavxn

73V ,axnaaV nnaaoa anava ax vanaV a’^pa axp aanp ’a v’ann

o’? aa®a .anvn Vx amp »aa Va nx «iaoxV awpaa avava ax 7’arn

7pt ®’x »a ,onpn’ xa aaa !o»np»a ’naan Joa 1

? nax aaoxna

oaa vpa1
? »na »oa*? »nxnp 7a1

? ,anp nx ®>xn pn» xV aapaaax

»naa nx an»nan o’aana 1
? a*?pna ’nawa xxn® »nnx (x »o»nan ’a®

nV’ap^ 7’x® 7a’aa (a .nVnpn b® nanV axaa”n ®nn ’ax ana

vpaa ’a’na ,naa® n»aa o’naa*? oaa ,anan-naB’?n’? nna’a 7’aa

.Vxn®’ *n*?» anaV’ aa® ^anan-naaVn*? »nn’n n’a nx Taon*?



. a®ap •»im ok oaVsn on nawa k1

? sab nay Vnpn Va

*KXiaa .nana 1

? *aa i*Vk aKia*w a'aa1

? y*aanV wp*a tk

(ik Ya*a ,anKaax aa**p*» a'aaa nVnpn *wa aann ann

D’aa’? »a*? ,naapaa asaa Vao a"nR .anay *aa *73 ron a*aa

nanoaa nwaapa nRX* aruawaa a*a»y oxy ,anaa Vy aaw , 0*^3
.o*aaaaa *a» *awa mw 1

?

T

naaaan Ro*a *?y a"nK nVyw .Vxr aaa**a an*n 'ax am
7 apw n»n .V’xt Kana p*T**R pnx* am Vw aann n*n na*'aR3-a

oa aoann .naann aaa’ba aa*anna o'B’a naV"? nwya *ma
anVsn natyaa oayaV Vann Ran , anxy a®pa o*aa .nVpn nan*’?’?

aaa n*n .fayaa aaaaa n*na p*axa ooaaBa n*n .o*aa oma lap

r"xan na»a aosa Kan .KVa aaapa hr® ^anan aao 7iaaT'? * aRa

7 *a n*a »aaa aaayV awaa 7 »anw *anR ,(1937) V?Ka r"* 01 *

.naaanKn aaaaa aniR a a
*» *? aa *?npa D’acaasa o*aaa .n^ya Vw

o*a* .nVnpn *?w naa 1

? a"nR anaa *7
wxt anaa^B VRa^* aan

YaV «|oaa »a ®»aan Kan .o»aan»n Vy anaaaa naapna aRa o*®p

.n*7Ka o’Vaaa naaaaa na awa*wp *anR ,ar nay mtaa aaayV nwp

»aa Vw o*»anaan on**n Vy n*a®n .a»aaap naaa n*?n Kan

-a*a9n n»n .o»aayan *aa *w oaaa’n’? aoann aan^aa anVnp

o*»ya pa . anVnp *aa aaa oy an* nKawa nso*a Kin .Vna oan

7 *>x*? avBK na**ya® o»nan ’Vya 7 »aa .Y’aawiR’? ©aaan 7 a aatn

oVa ,aaya 7 »»Vp anaaK 'a ,aa*as aaa 'a ,aaaaTia na 'a nK

.VKaw* naV o*aaoaa o*aawi o*aan*

kpovi - ran

.o»a»a naawy *)®aa na»»pnn Kpoia-faia-a n*Kaxyn nVnpn
on »nan* ab ’Va o’apoya ,aa ,o**nan maoaan *?a aa a*n

1800 nawa nay .naya nan »*n naB’aV n*aaax naVys 1

? aaoanni?

- n*a ,o**naoa n*a ,naapa ,o»*n»-ann noaa-n*a oapaa opan

- o**aaB3tn naTanan 70 nan aaan o»nan»n o»a®ann aaa . 7
* 8^

onx* aan nayn aaV anaa 1846 na®a .n»aaaan *
7».o»*aayB

naawa niaaaa OKaa ,*?aaa oan-a»aVn n*n® .V’xr aKaaV*aa



Vmw noi* am V© a*x*ayos n*n .aV© Vxa©* nanxa 7**axna

•aapaV a*Vx mmr o*nyV yoaa ,aaaV V© nah tVaapatana
Pot hoi* am V© at ’bb .naVn *a**aya o»tna’i anx Vn*a 7a

.aoao 7W1 VyaV anaaxa nxa y»ana ixs anax yTy*T V*xt 7aaana

©a*w» nil* msa nan ,n*aaan naaaoa© 0**190 naaa y»9aa aa©

.nav o’ my H©aa ©aapa

n*n aaaap oapa nx xV*a© V*»t Y*aaaan *aVn a©x aan

nn»n ,nayn V© naaV nnaa©a . aV© o'B©n-nxn*aa anaana nonane
o*toaa o»nan» h©b *aaan*xn aaan©aa Vax ,nxa map nV*npn

nn»n n*aann an**yn oa.ananpa nnaannV o*a*aaya a»n© ,nn**yV

V© o**Vx*xaon nanoaaV mtya o*©a maax 7aanx na©a nV*yn

*nan* naa*n aVap 711 Vax .naaa xVx o*aa a*? a»n xV .nPnpn
7n*nay»n*aa 7na*nna naaonna a*na ,o»aa a»n aPxa am

V© nan ,V"xt aaaataa .a.*.* an 1
? nx©»j naaan nnx .na’naaVnn

anaann Vxaa© a"mV ,iatnojm *7© nan ox nn»n x»na nn»Bxo*a

."Vxaa© nxa -n

anPnpa naaaan n»pnn nx xV*a a**n »a» Va n©aa

ana* aana xV ana»BB »anx . anax»nyn amy »aa Vaa ©na naa*oaa

o*a©a .yaaa ax aaaxo nV»np Vx aenaxn na**yn »aan»a aa

.na*nan* nana©a 11 Van -|oa na aa©* nxa©n »aBV© naaaanxn

D**anaan o*a»ayn VaV axa© ,y*XT 7nap .n :a*n nayn *V*yn

n©© aV a»na aa*aoV n©aan n*a Vnaa n»n aaxV .o ,nV*npn V©

aVaan oVaa ,o**aa panVxa f aaaaoVap*a ,oaaa nana©a ,o*nV*

.aatn ana o*aya paa y*aa©axV nxa©n nnapna

apana »xp»nanon 7aoaaa .* at na**ya nVaa 1823 na©a

.o*aa aaa*V *ano aa*na n*soan naxva nx x*xan© ,yaan

KQVO *1K3K

•o»aan» 80-a on»a*a ,vna o**aVxa aaa ar na*»ya

onV n*n .na* naaxa n*aan*n nayn *»n aVnann at map nPnpa
nanona aa**p ,Vxa©* naaoaV ©aaa aVa o*aa©p a*na 7ap noaa n*a

,ny*a* aaV 7»x aanyxV ,T*aa©axV a©aaa oVaa.n»aan naanaa na

.nanVan *anx ona o*anx antn oxn



’JK'X - UUTTI

r5® naipna .*i®Rp a»yn 5® nnaapa ratsaa it nv»y

loaasnn® ,mnB®a 12-a aw vn »i®Rpa aia5 omin»n wain

»WRp5 au5 may a*ya a®”nn5 o»ain*5 anin® mn« .T»yn fa

30-a na nj ratwn *jb5® mnpna .n®an n5»np na niraann a"nK

f aB* noaa n*a on5 n»n .nw&a 115 i55a® ,m'ain» ninsva

n’oaiainaiR n»nn niaa n5nann n5mpn . .ninoia aR®a nipa

*i®Rp5 oaua oipaa waia® o*ii®Ran vn on .rat5a n’aiaanai

,0’nxnn »n»5 o»nin»n on*nR 5a oy an* iaoaa a® .1944 na®a

,it nVnpa laaiann® ninswan 7a nan5an »anK lam o»aya pa

.aiyi 7»»5p ,a5san ,anRt ninswa 7n ,*j , a

JW’O - no?

5a rat ip’tnn® ,o»ain’ n«aa na laa 19-n ratan yxatta

,
#
iai nipa ,nam-aia5n ^o’^naoB-ri’a , noaa n*a snan niaoia

i’n a® ’a ,*wup a*y5 au5 ana o»aa laay 1880 na®a yiya

•^aia aan rat on5 lana 1895 na®a .noaasV m»ia®BK am’

j»»5p .n anas aan 5® lann n»n kw .oaa5 5"xt aa^iw
®»apni in5’np 7ya5 naianai nia’oaa 5yfl Kin .®i5ioa 5wxt

rm aw5 K'xin 1928 na®a .nain niB’55 iaat 5a rat

5y "aTyn 7aK""nKai M5® naa Raw® 'mar aan laa 5® iaso

o»»n jya5 naioan in5iysa i5 aTy .aia5nn 5® o’ai® o»p5n

iaayx5 .man aK®i a»as .a n5»npn ®tta ,o”aipa aimin'

•nxwa loo’a oaia

nmo-no? nna Vg n^nsaa omrrn

omsa B'yaaK nxaa am» i»n naaio-MKaR rinaa

asoav anK ,o* 8*n maaa n5aanai n5»np oy» na»'pnn onav

ninsva avya laaiann ana® o»aaa aa i*n .oxaoxm *)5n onin’
nnsva pa na®» ana® niaipa *jri ,®i5®-o»n® pa o»ny5i nimin*
oa .o»»a*o»a»aB o»aaK napiai o5iyn 7a npniaa nnK nmw*
ma'oaa iaa® f n»am*n naioaa r5bj 7 BiKa ipaa n5K o»ain»



a"y

oaV am Vaa .on’iV’’? m iia’n ianai nvw’n ’pm H>a by woa

na ,on”n m iaa»ow ^n^Ka on’an i*n .omn’n ’ana ipan

nn*t-naiy *?a ’aoa mns n’n on’a .on’niaK ’ana on”n v'HDnV

no’aani nnaVna nawn nnaw 7?nV D’Vni niaanp aanpn ,mn’
laa’K mn’nm ,on’ 3 ’a miann® onaun onasn nsmn iin 1

?

o’nnKn .im niixa *?y nanaw nyma ,nr Kin ’a *innV 731a

V» oam bk na’a , it wsa nn’os Wa *i*na lanyn onxian
ik nnoan n’a nn’noV namn nxs ny ^la^ana ia’ni omn’n

iw Wti*? nmanV Van® oViya na 7»k® oyi’a ,nnin’n nViaan

n’a on*a n’n kb .o’nna oni)aa om omn’ i’n ia .na®n

mix »"y wmp® ,noaa n’a n»n on’ a bz& ,nmt> nnpai noaa

pmaa nKxaa® nanpn n*»”yV ’ran naVn ninawa .onV® o”nn

in .omn’n ikv oy *tn’ ,7”aaa VVann 1
? ’na onoaiVp naa

na ,on”nV 7am nana noaan n’aV oniK n*?»ain® , it naiiK

y?a ina ipnnn on .niaK ’ana 1’wanVi naya p’Tnn 1

? 7 tan
I’nawa ,*wm wain iniV’on on’aa nK na’Vw ,»oio nna on’aa

n*?Kn maanpn rm .on’aa pnna nun oipaV oniK inV® onyan
,-«nK bv wan oaxy Vy i*?’an

niysBKa ik *?ana nVK onoaa onaiy i»n t^’^an *»ni®

omn’n® mTyV na ,maaioa o’ana o’ny 1

? fomo*? naim n'ray

nnaam Min’ nn'nna oa® nK ia«n oVia .*wa *iwa ^laKV iVan
nano-’iKaK nnaa o’noan o’nn’n .’nn®’ ^npV ®oan nmoaa
nn’oaa ,oniaVaoa ,on’ana ,nnn*V pan nxaa nnn i®aa n’n
inmn an .ntKn mn’ bzb miKa *?® npa iaon onipanai o®oa

niVvu niV’np *?® omana pn kV nnn»n ’an by na»V i®dk®

na”iy ,n*iT K’n na’aon bsv oipaa oa k*?k ,o”n*?’np nnoiai
nniK iw’Yini on’maKa nr>’«? ,nnn*n nK maw nnn oa^a .mpi

mwat ,o’isa bv nb’wn ’inn .o’Kan nvnnVi an’nnK on’aa^

aon’nn’ by

osmn'nvVK

ip’rnm o”m a’nn’ nnw ,ovia nnawa bv nmVm oipa

p*T”K
r
n n’n nnnoan mi .noaa n»a oaiawn Vyi ’onon on’aa

nr noaa n’aV nnn no noaan nnn ( 1903 ) aHo*m nawa .ona
*7ama’?i ,01*1 »o» naw ninowa .nVoamK Vikv ann bv imonrwna



axiBaV o’a^»a kbit 1878 nawa aVaa jxa

t
wxan nama .( Pleach ) bVb ]*d*ir a"a ’a'nya own Vya

xV o’nxaaa nx .aaw nxa aaaVia »aaa*a nx 70 mxa (1937)

jbbu nnBwa ,wVb rmB®a 'fv ona’na a*y .niVa*? in'Vxa

.pJ’X tmavai TOO

rn’isas

anx nm xV jan .m’aaa» mriBwa n»y laanna jxa

a*a vVyarn nap nano taa fiw3 3 n * a 01 n * n oipaa.axwa naipn

,Aa*> ,a^* 3 ,a^*a .mvBa 40 na a*?»ap an*a .a’ma’aa, nm’n
.aa»xaa pVax ,aaaana ,a*o

P13VlO-»HOK

oiBDB nnBiPB aaauna jxa

paisas

.baa* oan-a’a’an a*a® jaaxai'a ’ana "a am* at asaa

ma-mrt>9 .rna-iafts

Friedmann
) jaa»aB aa’Vx aVia jxa .noaa n’a m a'a aT asaa

as to a’a a"nx ,a’aaaia naa»m»a rnaa o*a» aaV» ( Elias

na^.apn o» na»oammaxa mV.apn V» wane oainnc fya*? oa*?ai

.laaiaa t*aanao napa da «na xia .ni’ai’nxan

•nns-nta) .Tma-icVK .nfrra-igftK

man ,1944 nara aVaia rxaai ninBws »n» laaiana jxa

,arxa*Bap na’a nana^ aaaay manaa niaaVaa n»axm aaaoBo

jxa naiana ^Tixaaa ,avaaia ,aa*apaiaBim ,iVxa ,xpaa ,pax

.aiaiB-vx^a’ iwVka .jbbui aaVaa ,aVBa»aa mnBma



nxx-wVB .nxx-iafrK

i»n» loiiBpaia 7n’3’ai ni’iin’ ninswo ’no vo 7«a

.7001a nnBwtn’iOKpo apy’ 'a pnsn Vw

'1K1 - W^K

.laiaa’iai mo ninooo miann nt oipoa

msa* Tg-ig^K .viar-^noK .Kinx

ioyo arm na i’n J880 na«? tko np’ny nV’np 7Ka nn’n

710 la.iiiB® onwn ,io’i n’n nV’npn i’ato .ni’iin’ ninswo

iaia aninswo ’iw oy 70p ioa Kin ipik .7ns nyin«tn Vya

.oma* nnsooi 70013V nnooo - i*xai - ’ikqk .7D1”bi

.ly&yymfrK

.o’lin’ ia na iaya ,o”ribi ma”yo oipo n’n

now

nation ’aaVw nBipna .noaa n’a oa na n’n np’ni nV’np

,700*0 ,ian ,iVt”» ,iyo&yo. ni’iin’ nmsoo won na 11a

.7M”B

oru

ntn 7no .ni’iin’ nmoo* 01Vo miann nt aio’a

.op’? ,700m ,o”i :i’n ninooon .o”i nnooD niaa

nncip'sa- *xru

. innnoo oy o”i .0 ia n’n 7x3

^713
nnaxno upo 710 .1700 naoa ny moiao ,np’ni nV’np

7KD iVia 1787 naoa .oiKaaaitB o’ooiiBon o’aam nnooo Vo



- n*y -

onoo ooi’Btr annao nan ^"xr oaxaaaxe ^aa ann pnan
,"iiiw nVx"-a "o»b »aVoM ,"nnan naaann" :on»a»a ,o*aarn

nP3*7K3113

.p»*>a nnwe ,nnx n»nan» nnowo nna nn»n tub

.ifrB’naviVia

.T’aipvm nrnwo nnnaann 7x3

jrViiQPinVia

onan» nano nan 3"nx Van ,naa®n nVnp^ nawna 1800 na®a

sonoan nan' of nnan» annxnn nxarn »aoVw pmitn 7ora .o»an

n»aa nanava nn*a aVVanna non nV’np aa'n nn»aa nxx-a aVo»ax

'poaaran .x ann 1889 nawa nVaa 7x3 .n’VxnapaaVna-aw noaan

,n»n» ,Y»aapmn nnowo 7x3 annaann •nex'axa •?» nan n»n® »o

,pn ,*'awnn ,n*i , 7 'b®v»» ,o»a

noma

on»*V» rerwa >aaan im o»an onan* nap nr nna inn

nna 710 .n»a®n o^apn nonVo nnx >xn®»-Y'* ,, nPxa'V »nVan

.naaax nnowo

gfr’oana

.Voaran n*na ,naam pna .nanan* nannwo waVw ana 7x3

gvoia - na

.wjro'nwa na*x panovo ana wa'eaa-a .wvn npovo ana naa-a

no>jy*i

.nannanoaa n*n» nanora annaann nr oapoa



isai 'x

i , nans’? »t ,®rVb p^aapaaa sninowo m nRai'xa

. *3BP

pgVxnsia nnswaa avia nmaca »n® m pyayn-a

maRnpaan’nR nnnRn **?ya nns®a nvmnn ntRnr»n-a

.O’jna an® , dk 3 v> n®a

.J2_n n*is®a ,
i T^’yp mis®a na ]Ka s pyanyaR-a

7’aVyn ma *?sr .nRi®n ’as 1

? D'na’ na r 1
? ’aR'saRB-a

pnya 1800 na®a nVna nVnp 7R3 nmn® nnyn nin>a

anaan n nnRn *?ya new Vy <,am®i noaa ma n*n pRnngVs- a

13BT Va ®npn n®Rn® jeans nns®a: na 7Ra .nnaan tin naaa

.anRaa br 3T» ,D3Ria , nans’?n ,nnmn naa’’?’?

•IHjLE. nns®a ma ny py paaVs-a

naanan , t»b® pnaatan snans®a annaann naaanayVB-a

.7*»Vpa

«Y»aapB*?a n®»B ,na® , aR*?a :nans®a aa®’ 'aRavp^B- a

r»aapna Vnaa .yaaVRn »nan»n naan vstb mn 'aas-a

nt nsaa .anon naV’aaa npnx nnaaV anavnaa obtibb n’n

. a3R*? 3 t*^*?p . BiRaaaRVa ,jrns nans®a 73 aaa aa®»

n^aaana snanswa ’ns? aa®’ |ap naa nn® nnRa-a
.nana^wa

nVna^na nns®aa nans’?* b® mas®a na®’
‘‘

Ynpa^ap-a

.jB2Jjn 21^ : rnnivB »n® aa®* piRa®p - a®Vpya

rs® ana®a naaa ma ay naap nV>ap na**pnn nanRiRa-a

na®B3 4 t*ib® »® ,ni®B3 8 a*n annswaa® tns® ana p'sno-a nan

anm nans®an ir®b na .ynawaR’? ®nan 7a nrn rV ana nnR >|R 3

• *trb D»aya pn



nanan n»a ooaiBB n»nw a>t**x .* aaiarot aiaxa'aKa-a

.npaxn nova

„Tni nnawa naa *aya3i*'aKa- a

'a ama anna o»aiwnn o»w*Kn anx aw* tnsaVa-a

Kin .aom npax »wyaa naani a*wy d-tk n»nw . r*aipaa .x
c
*aa*

.mix *aaiy o*mn» na Vap*? *aa ,nani»a na*a o*pn

n*a na n*n .ama mp*mn mVnpn to nn*n ’Ko’ntn

,m*mn* ninawa warn o*awy na nai t’oVy n*a ,omw ,no3a

inn t»iiwikV wiaan to .o*»nan nnoian Va nK toxya ip*tnnw

bVb*b n*? nxxaw a"»y mnwn to n*?x*3 iaa*aB wibwb .o»aya *|K

. nbp »an . an* .* . taaax .* nnswa .awBKma na*an a*ya

'iai T*aiVnia . Vowaya . >P3aB

. d**i .a :ni*mn» ninawa wiVw na t*o - tana in

, t*bwi 0**1 a*nnV

,|si*ib nnswa n*>a 'ray pax 3 an-a

,ni*mn» nmawa naa ina *aaBnx3nn . ntaniVin-a

.man o»jw *3B*>

o»mn* u*y na n*Kwnn nnawa awia n*n »aa3»Ka*n- a

on^ n*m ni*ain» mnBwa awy m na .1943 - 1942 o* 3wa o*aa

. iaa**a . a*?T**n .wkb*Vkw .r*aipmn ninBwa ,amwi nVsn n*a

. i *pwpno i *1*? . nilb . laaia

.aaaaaV*T ntinan »Vya nnBwa ma wkttjk aao inn-a
«aana3*»owi i**owain . aaxa ninawai

la i*n .nampn msaa my o»mn* ina t*o - *T3K3»K

na . im^B owa omw to 1 aaaaVn nnnKn Vya naan *>y nosa n*a

.nipia i i**Vp . aVt**x . taaoi ninnwa na

» i*Vp nnBwa naa iaaan*.a-a



•» jKn»B*noin

1920 nawaa .n»a'xa rvnaaan na^naa j’a 751® oapan
•janaa »aypa oapaa ma^ o’Tin' 1

? maat^vn a®m s’?

nx*yn

o ?bt»ib npB®a s nn« ip nan* nnswa oy jap ma

. 7 amaVs mib®b an dioi’bV ny’an it nVnpa - aan*

.nya a a mwa naa’am®

sjna rmYan 1

* nanswa ®an v»n tt n’pnpa - jbrSEH
,vn .sa 0** 3® ,t «nPK*i ,t .t^Vp .p .t^Vp .k

mna napa® > aavas .a naana tt nVmpa : npypp*ip

.a tv* a

aaba aama n’n® jlIIIlE. !1,n nT *lS3:i “ IlILiEEiE
.nVKaaa+aa nnswa a Y^a^m .a nnswa , aaona ana mn’a

a Y^aa a aaV® nnswa ma fxa s 'asp

'jya ’TanTi n»n® , t»*ib yVtbtkV maann jkb - nsap

.a'»man o»nn»n fa »T»tr»n jpan

ims aa® ,»»ax nana ht nm nVnna - .Tpapaaamp
o»*jwa o’^aKaV nam J2l2®2SlS wibwd .o’an ownin' o'V’n aa
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Ezen szereny konyv csak egy ezred-resze az igazi va-

losAgnak, amely hitkozsegeinkben lejdtszddtak. Eehetett vol-
na tobb es hosszabb, ha segitettek volna, ha nem csak 4n e-

gyedul viseltem volna a megirdssal jAro nagy kotelezettsA-

get 4s nem egyedul vegeztem volna el ezt a konnyekig megha-

t6 } neh4z s felel5ssegteli szellemi munkdt.,.

Egyedul kutattam,, kerestem 9 egy-egy forrasra talalva 9

konnyeztem hatdrtalan odaaddsukat felfedezve 9 sokaig 9 amig
vegre hitkbzsegrdl hitkozsegre osszeallitottam munkAmat, a-
melyhez egyediil csak a JosAgos Mindenhatd adott erdt. 0 „ to-

mArdek erdt..» iddt « » „

,

amit meg most sem ertek 9 hogy hon-
nan... 4s tomArdek lelkierot 9 tiirelmet 4s legutoljAra a
legfontosabb 4rtelmet # hogy el4rhettem Segits4g4vel ezt a
szdmomra nagy 4s szent napoto

Minden a vilagon kizarolagosan a Josagos akaratAbdl
van„ H4l4m 4s imAdsAgom szalljon a Josagos SZENT EGI ATTAnK-
HOZ, KINEK 4ldass4k szAmtalanszor Szent Neve 9 hogy megenged-

te nekem c4lom el4r4sAt 9 Hitkozs4geink TortAnetenek megirA-
sat # ami teljesen a Josdgos Teremtdnk Hatalmassagat 4s Ir-

galmatossAgAt hirdeti 9 ami beragyogozta minden iddben 4s

a jovdben is

SZENT NEVET !

Hus4ggel 4s tisztelettel.

PLEISCHMANN JISZROEL



373

TARTALOM JEGY2EK

Ebben a kbnyvben szAndAkosan nines "Tartalom-jegy-
zek ,?

o Abauj Toma DrAga Hitkozsegei ugyanis EGYETLEN
P elvA-

laszthatatlan egysAget kApezneko Minden HitkozsAgp minden
generAcidp minden esemeny* AletrajZp minden p ami ott tor-
tent p minden NAv As a tomArdek NJ^VTELEN

9 akiket nem tudtam
bArmennyire is szerettem volna* megbrokitenip AZONOS PONTOS-
S^GUj, a mi 9 kbzos 9 szent tortAnelmunkben nines els6 es utol-
s6 9 nines fontos vagy kevAsbbA fontos p a dicsdsAges multjukp
csodAlatos alkotAsuk egyiittesen es kulon-kulon a zsidd nep
gigantikus ragaszkodAsAt a megmAsithatatlan orokos SzinAi
szikrAArt valo onfelAldozAst jelezte 9 hatArtalan msziresz
nefesiikp az Alet minden vonatkozAsAban As kulonoskeppen
Gyermekeik vallAsos neveleseben mindenkinel kulon-kulon
vAgig az ott Alt generAcidkon keresztiilp a mArtir oltArAn
elhangzott utolsd SmA JiszroAligp megszentesitettAk Eletu-
ket„ Mindannyian p kik ott Altekp Aletmodjukkal As alkotAsaik-
kal a zsidd nAp bUszkesAgAvA vAltak, mi nekunkp leszarmazot-
taknakp Tisztelettelp HAlAval As Kegyeletes elismerAssel
kell emlAkezni RAjuko PAldakAnt emlitve As szolgAlva,

A kevAs SAArisz HAplAtonak meg kell vAgre Arteniukp
hogy elttkrt a kUlonbsAg a HitkozsAgek kozotto Mindannyian
nekunk egyet jelentenekp SzUleinkp Nagys ziileink Aletei azo-
nosak voltak bAr hoi is Altek Abauj Toma megyebeno

Kbzos volt a sorsuko Egy nagy As szent cAlArt Altekp
egy hAt As fontos szent tortAnelmuko Eltunt a kiilbnbsAg a
holtak As holtak kozott As a holtak As Vm* az A-
15k kozbtt* DrAga Szeretteink, HozzAtartozoinkp Rokonainkp
IsmerSseink a mi arckApeinkkel, a szenvedAsektSl kicserepe-
sedett szAjakkalp a viduj imAval haltak meg* Mi pedig az 6

szent emlAktfkkel a sziviinkben Altfnk tovAbbp hogy Atadjuk
az orokos hdvbsit6 TanitAsaikat Gyermekeinknek* Ez a kapeso-
lat orbkkA tartd*
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kimaradt volna egy-egy n4v, vannak sajnos teljes csald-

dok, kik koziil senki sem maradt 4letben, ahol sajnos

nines ki a neveket keresse , De neklink minden Teremt4s,

minden szem4ly szent, a gyilkosok nem kerest4k 4s nem

valogattdk a szem4lyeket 4rdemUknek vagy alkotdsuknak

megfelelden.

Nem szabad 4s nem tehetek kiv4telt, f4jo sziwel

kell lemondjak a Nevek lekozl4ser5l, mert 4gbeki41t4

rosszat kovetn4k el, ha Neveket - M4rtirokat kihagyndk.

Ezen EMTi^KOLDAL-on NjSVTELENtjL Hindenkinek Szent Neve meg

van orokitve. Ez az eml4kez4s Hindannyiuknak szol.

Sohasem felejtjiik el 6ket 4s NevUket, mert 6k az

dSSZESEN a Mieink. . . Mert az 6K elpusztitdsa a mi orokos

fAjDALMONK marad . .

.

Az, aki ezen Eml4kkonyv keret4ben bejegyezni akar-

ja szeretett Hozzdtartozdjdt, Iehet5s4get adok, hogy az

iires oldalon beirja mindazokat kit ezuton megorokiteni

akar. 6k ott a MAGASZTOS IlGBEN a Mindenhatd v4d6 szdmyai

alatt v4rj4k a Megvdltas idej4t, a Tchijdsz H4m4szim szent

pillanatdt.

ms I’yym o’mnpn mama 'n yist’

.os'! tnpa* 'n mpio



- 369 -

A mi Vjdekeink SAerisz HApletdjainak !

Ezen "Lapok" orok emlAkiil szolgAlnak a 16,000 (ti-

zenhatezer) Abauj Toma varmegye Hitkozsegeibol Martirha-

lalt-halt Te3tvereink szent Emlekenek, KIK MINDANNYIAN A

zsidOsAguk£rt letter, klilonbozo helyen As modon a MArtirok

oltArAn felaldozva. „

.

Ott vannak mindannyian emlekezetunkben , sokakat

szemeink elAtt lAtunk, ezen sorok irAsa As olvasAaa kozben

itt Allnak egymAs mellett felsorakozva, amikor idezzuk Oket,

amikor Rajuk gondolunk, elvonulnak a szAmunkra lAthatatlan

szent Lelkek elfittiink, egymAst kovetve ApAink, AnyAink,

Rabbijaink, Hitvesek, FArjek, DrAga gyonyorii szemii Gyerme-

kek, Hozzatartozoink, Jo Isme rSseink. J6 volna felsorolni

ezen oldalokon Oket, jo volna leimi Nevuket, hogy a Nevek

olvasAsa kozben erosebben dobogjon szivUnk, hogy esziinkbe

jussanak, hogy lAssuk Oket kepzeletben, ugy, ahogyan leg-

utAljAra bucsuztunk Tdluk, ahogyan konnyes drAga arcukat

utoljAra lAttuk..» J<5 volna felsorolni mind egymAs utAn

Neveiket egyiitt csalAdtagjaikkal , helysegek szerint, de

caak ugy, hogy Mindenki neve ott legyen„ Mindenkinek a

Neve legyen bejegyezve 0 <> . PrAbAlkozAsok dacAra nem sikeriilt

a teljes nAvsort megkapni, ami megvan is hiAnyos, Nevek

ezrei, CsalAdok tizei hiAnyz anak . . , VAtek volna, biin volna

sokaknak Nevet kihagyni„ FAjna nagyon a megmaradt HozzA -

tartozonak, ha Szeretettjenek Neve kimaradt volna, ha

CsalAdtagja hiAnyosan lenne bejegyezve. FAjna nekem is, ha
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A magyarorszdgi Ortodox Rabbinatus 1946 IjjAr-ban

irott korlevele, amelyben SzivAn ho 20 napjAn bojt-napot

rendel, As hatArozatuk Artelmeben mindazok, kik nem tudjAk

HozzAtartozAjuk elhalAlozAsAnak pontos idejet, Szivan h6

2o-An kell, hogy az eloirasoknak megfeleloen JArcAjtot

tartson. - A JArcAjttal jArA chalachikus torvenyek:

nnna *?y yapa® p»o 'a oa>V .n’naaana n’WKin naaama anaa

.nM®n nw®n na®a anaaa ntcVm RM®n na®a aana’na >aa '"aanx

n"ya

o»nana na®a a*?a o’noan nanpn

own nan*? o’-nnna o’m»n *?m®»-'*aa aa»nK

naV’npn ’a’naaa o»aaiun D’aann o®tnaa ana’naa

! ’"’yn . a’a’jna 's’? ®>r ®»k

na»nna *?m®»-n»a nx mp n®x Plan pox’? opy pnar*?

D»aiKan o»aa*an oaanaa »"aamca naaana o’sVr nB'“i®a

on aya ®npa »na pnan Vya naPnpn-’Paaa o’®anpn

o’nao nx®a man ’nso pa*a na®na »naa nv»oaa »na

aann aa’Vy Voaa on»Vy jy®a Vin®» n»a Va nwn o^wanp
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Ivor rasa

mpy mi
is*«m iparu utiiw

am m’p iy

mmpn mV’npa
Kmo nsas nna
n"TO T’OT) D’3M
!nm oipa’ 'n

DRiGA TESTV^HBM np>n ’nK

Kadis t ApAd utAn nem mond-

hattAl, AnyAd sirjAnAl nem

AllithattAl sirkdvet. A pon-

tos jArcAjtot is alig tudha-

tod, ApAd sirja ismeretlen,

AnyAd sirjAnAl konnyet sem

man nV T'aK »nrot w*np

naan nV inn nap by naxa

ynn nV onn’oaV nawn oi» nn

nanmnV Via’ tj’k T»a« nap Vy

myan V»nn nV ibk nap Vy

VnK iso’s Vnnw’-na janvna

ejthetsz. A nagy chorbAn- "naw» kV on’nnn nyaw" .v n1,n,°
ban elpusztultak Testvereid,

HozzAtartozdid. Silvet nem

Ulhettel utAnuk, kriet nem

szakitottAl utAnuk. TestvA- . , ,

. , , , onV mwyV Vain nxa pnai ni’K
reink nagy reszet meggyilkol- '

.

nynp »V orpnnn y»np

lanma ipana Vnnm'-n’a la’nn

.nenVo o

t6k, megfojtottdkp el£gett£k e • •

03a t nn naaV Vain naa

oy «innmni noaa n»aV ks ola’n

Milyen iidvositfi emlAket ni’awa maVa masn
nyujthatsz SzAmukra . . naiwn-’mnp naTV nama na p’Vnn
Hogy szent EmlAkbket kegye- mm»a nV’am w*np nan
lettel megdrzbd. Menj el a oDnama nVyV
tempiomba/a MArtirok termAbe/

VegyAl rAszt az EmlekUkre

rendezett I.tiszteleten.

Tanulj As halgasd szent EmlA-

kbkre tanult misnAjeszt , gyuj ts

jArcAjt mecsest, imAdkozzAl ,

mondjAl KAdist felejthetetlen

BmlAkUkArt.
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Hozzdtartozdink Vdgrendelete!

A kiilonbozd lagerekbol a felszabadulds utan sok-

sok roviden irott vdgrendeletet talaltak, amit a Hozzatarto-

zdk, Szlileink irtak, mieldtt a gdzkamraba tereltdk 6ket„ „

„

Igy szdltak a Cvoek-Vdgrendeletek?

" Az diet utjaihoz, amely oly sok veszdllyel jdr,

adjatok a zsidd hit es tradicidbol eredo tartalmat,mert csak

olyan formdban lehet zsiddnak eletet folytatni es annak meg-

felelden a Mindenhatdnak rendeltetdsenek megfelelden tavozni.

Hint minden vegrendelet kotelez, de khldnosen az, amit Drdga

Hozzdtartozdink eletUk utolsd perceiben, szent vdrhkkel ir-

tak, Be kell mindannyiunknak szivdbe vesni ezen rendelkezdst.
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n*nap «im jm i®y is® o**i»otn D»p»Tt naa roni tea"

*?a»t ®B3i WB3 *?a o*ta Vau no ?n"apn n®y na ...on'? jn»3 kV

®aiV jon-cn’V y’aoa’i .m nyas® ay nV® (aaa) j'vbub Vy

n-'Vy tn®a po:n pos Va V® iBia iV nmai nn’VBVtB tente

".o’nyn main *?y nuynB tr*aa nw apni ...i®y am© ®bj Va Vy

*** 3 iya® aipV»"

y'jw "iV rwy tw« m tot"

o’zwn nnna pVny tdt tik nnon"

“naam vC?

"Jojjetek 4s nezzetek, mennyi Szentnek, Jdmbor,

J6 Embernek ontotta ki ver4t a gonosz, eltemetni sem hagyta.

Mit tett a Jbsdgos Teremtb , felitatta kontosevel min-

den kiontott szent v4r4t , mig teljesen megtelt v4rrel.

...Amikor eljon az elsz4mol4s ideje, mag&ra olti a

v4rrel itatott kontost, amelyben v4rb61 van beirva minden

egyes Mdrtir neve, akit meggyilkolt a barbdr izsau 4a tdr-

sai, a J6s4gos megbUnteti a gonoszsdgot v4grehajtott n4pe-

ket"

.
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" *1 1 D T ’ "

o»a»unni o'-ponn *?y

wipn mVnp

! own »np *?y owbj noo®

. iriaj k*? oniaa’i on”na o’a’yjm D’amun

Eml&cezz !

SZENT HITKOZSEGEINK

Jdmboraira , a Becsuletes &rtatlan Halandokra,

az igazsdg utjait jdrt Testvereinkre. .

.

KIK feldldozt4k ^letUket a Mdrtiromsdg olt&r&n.

"Akiket egymdstdl a nagy szereteten kivul

a haldl sem vdlasztott el".
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zesAre kijelolt Angyal Aldotta meg a J6 TEREMT6T, amint ir-

va is van "I’myaa 'n na®’" "JiszmAch HA SAm BmAszov" A
MindenhatA drillt alkotAsAnak. Amilcor Majse RAbAnii lAtta,

hogy befejezAdott a Miskon ApitAse, amint irva van ;

"...nwa Dnia ... "naxVan Va rot nwa kt»i"

VAjAr Majse esz kol hAmloche... vAjvorech ajszom Majse"
MiutAn lAtta Majse az osszes Miskoni munkAt... megAldotta

Aket. Hogy a Sechine a MindenhatAi Sugallat legyen mindig
felettlik.

HabAr a JAsAgos mondotta" oa i na ’ n 3am in pa > V imyV
"Ha epitenek a MindenhatA rAszAre egy templomot 0 a szent-

sAges ott fog honolni" De Majse RAbAnii attol fAlt, ha neta-
lAn IsrAel gyermekei vAtkeznAnek, vagy talAn BcAlAl az Api-

t5 vagy 0 Majse egyedUl nem ugy cselekedett akaratlanul

,

mint ahogy a JAsAgos akarta, ezArt Aldotta meg oket azzal,

hogy a MindenhatAi sugallat mindig Arkodjon felettiik.

TestvAreim! A hasonlat cholile nem magamhoz illA , . .

.

An csak egy toredeket irtam a megtbrtAnteknek, An csak meg-
orokiteni akarom 6ket mind, a mi TestvAreinket, akik Majse

RAbAnii utjain haladtak azzal, hogy konyvet irtam a MindenhatA

dicsAitAsAre As 6seink megorokitAsAre

.

Ha netalAn akaratlanul vAtkeztem volna, ha netalAn
akaratlanul, fontos dolgokat kihagytam volna, neveket, cse-
lekedeteket, Aldjatok meg akkor is, kiildjetek csak annyit
ellenszolgAltatAsul , mert a JAsAgos MindenhatA SzentsAgAt
As minAl nagyobbA tAtelAt lAttam mindig szemem elAtt As ku-
tatAsom As irAsom kdzben is.

SzAzszor As ezerszer viszonzom AldAsaitokat azzal

a szent imAval As kozos imAval megtoldya.
""oiVwa lay rot -pa'* 'n , jn’ nayV ny 'n”"

Az OrokkAvalA hatalmat adjon nApAnek, Aldja meg az

GrokkAvalA a nepet BiiXj£VEL. OmAn |bk

VOT’



194o evenek egyik hajnalaban, miutan Rabbi Hacddik

Lajbis Jungreisz szikszdi Rabbi tanulasat felbeszakitotta

hogy szokdsa szerint mikveba menjen, R. Jiszroel Goldstein-

nal, Ki az utolso idoben elkiserte ds miutdn megtisztulva

magasztos gondolatokkal elmelyedve visszaindultak, gyanus

mozgasokat vettek eszre. Rabbi Lajbis nyugodt ldptekkel

folytatta utjat, mig R. Jiszroel izgatottan figyelve neze-

getett visszafeld.

Amikor a Betania utcajaba betertek, hangos zsiddzas

kozben 4 parasztlegeny "allj meg zsidd" kialtassal kozeled-

tek felejuk.

R. Lajbisnak eppen annyi ideje volt azt mondani a
felelemtol reszketo R. J. Goldsteinnak: "hat nis kein majre"

ne feljen, a kovetkezo pillanatban egy kessel a kezeben o-

daert az egyik legdny. A Cadik hangosan csak azt mondta?

"Lo joniim vlo jison sajmer Jiszroel". Az idegen hangos ima

hang annyira meglepte a mulatobol visszatert reszeg legd-

nyeket, hogy eszeveszetten futasnak eredtek, a keziikben

levd kest ds botokat eldobalva.

Masnap delelott sirva jelent meg az egyik gazdale-

geny apjaval es elmeselte amikor raneztek a Rabbi arcdra,

azt lattdk, mintha valami oiiasi erejii hos dllott volna

veliik szembe 4s a Rabbi hangja valosaggal megbenitotta 6-

ket, nem tudtdk semmifele keppen megvalositani gonosz szdn-

dekukat

.

Az ertelmi szerzoje civilben csendor volt, aki rovid

ido leforgasa alatt elnyerte melto biinte teset.

Most, miutan konyvem hala a Jdsagos Mindenhatonak

a befejezdshez kozeledik, eszembe jut, amit a "Szefer ChA-

szidim" ir, ha valaki egy bizonyos munkdt befejezett, ALDAS-

RA van szuksege. PeldAt hoz a Vilag UrArdl, amikor befejez-

te a csodalatos vilag oly tokeletesteremteset » a vilAg dr-
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Megerkeztek a lisztesek egy egisz zsak lisztet ci-

pelve ,
miutin az edenyt kLkdseroztak, hozzifogtunk a mice

sUtishez, megoszlottak a tafkidok , a misgiich Uvegdarabok-

kal a kezeben is oraval szaladt a sikalokat kizrol-kizre

veve, nehogy raj ta maradjon valami chomec.

Volt aki dagasztott, vizet ontott, egy verglit is

eloillitottak, a sUtdn.il is allt mir valaki es akik a ke-

mencihez vittik a kinyujtott tesztat, mir kiiltottiks micesz

in ijv erijn.

EnekeltUnk, hilelt mondtunk is volt kozottunk kit

fehirszallagos is. 6k is nagy lelkesedissel segitettek.

A kiteritett pokricunk lassan megtelik macesszal,

mindenki orul is boldog. Egyszer megirkezik a keretleginy
is amikor meglat bennUnket osszecsapja kezit "hit maguk

mit csinilnak" - kit miceszt a kezibe nyomva elhallgatott

is tudomasunkra adta, hogy parancsot kapott a szazadhoz va-
li visszautazishoz. Egisz nap sutottunk miceszt, hogy ellis-
suk az egisz szizadot is misnap elindultunk visszafeli,pir
irival a szider eldtt irkeztunk vissza is amikor bajtirsa-

inknak kipakoltuk is szitosztottuk az orosz is nemet front
kozeliben sUtott kiser miceszt, nem tudtik, hogy mit tegye-

nek orbmUkben. Volt aki zokogott is sokan tincra-perdultek,

littik a csodit ami velUnk tortint, hisz mir a legrosszabb

hirek jirtak velUnk kapcsolatosan

.

A timadis sok ildozatot hozott maga utin, mi a Jisi-

gos Hindenhati segitsigivel atveszeltuk is olyan ihitatosan

UltUnk a sziderhez le akkor, mintha a Jisigos Hindenhati

megismetelte volna az egyiptomi csodikat. Ezen gondolatok

kisirtenek engem is mindazon volt bajtirsamat, kik reszesei

voltak a csodinak, valahinyszor a piszich szent Unnepe koze-

ledik.
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mormogva kerdem, vajjon mi lesz veliink PeszAchig? LesziJnk

-e meg olyan helyzetben, hogy gondoljunk meg a zsid6 hazban
ilyenkor fogyasztott kovAsztalan kenyArre, amit oseink ha-

marjaban dagasztottak be, hogy a kivonulAsnAl ehsegiiket olt

sak... Ujra egy nap mulik el, ugy beszelik, mAsnap indul

meg a tamadas. Bennunket a reggeli orakban felszerelnek

municiokkal, mi hordjuk majd a kulbnbozS fele loszereket,

hAtunkra kotve, oldalunkra kotve, a szemunkon kivul minden

golyokba van burkolva, vannak, kik mar sirankoznak, hogy

fogjak tudni mindezeket cipelni.

Ot nappal peszach elott 7 orakor jon a parancs a ke-
szenletre. Az ezredparancsnok megegyszer terepszemlet tart
mielott kiosztja a parancsokat. EgymAs utan sorba figyeli
az egysegeket, mellette a vezenyld alparancsnok, kitol kap-
ja a felvilagositasokat. Szemei mAr kozelednek felenk, mind-
annyiunkat a hideg razza, hirtelen megszolal es azt kerdezi
az ezredes \ir rankmutatva "hat azok kik ottan" haptakba

vagja magat az omagy es azt mondja; alazatosan jelentem

zsido munkaszolgAlatosok, kik a municiot hozzak utanunk,

az ezredes megszolal "azok itt maradnak, nines rAjuk szlik-

segUnk". A mellettiink Alio keretlegeny parancsot kapott

es bennunket elvezettek, rovid ido mulva megindult a tA-

madas.

Mi bementiink a faluba, a keretlegeny tovAbbi parancs

vegett a legkozelebbi parancsnoksAghoz ment.

Piuk! - szolaltam meg - tudjAtok, hogy hArom nap
mulva itt a peszAch! - Megszolaltaks hoi van liszt? Mind-
egyikiinknek volt a zsebeben varrotU , ez ott ertekes volt,

gyorsan osszeszedtlink tiiket. HArman elindultak a faluba
lisztet szerezhi. Ketten fAert mentek, egyik udvarrol

gereblye es kapa nyele keriilt elo az iskola elott deszkat

lAttunk, mAr szaladtak asztalost keresve, hogy a nyeleket

sikAloknak vAgja fel, a deszkAkat legyalulni, uvegdarabok

keriiltek elo, valaki mAr egy nagy tAlat hozott, az egyik

paraszt hAz udvarAn begyujtottAk a kemencet, hoztAk a fAt,

mAr vAszon is van amit a fiuk koto helyett hasznAlnako
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egy olyan resze, ki vigyazni fog rad, hogy semmi rossz ne

tortenjen veled es boldog megelegedett leszel

,

.
M ipVn'n nay n»nn tsn "

A tandcsot megfogadva igy cselekedetts 1944 marciusa-

ban Oroszorszagban voltunk egy egesz szdzad, kik segitettiink

a fronton harcolo katonak utanpo tlasanal , ki es bepakolasa-

ndl.Kozvetlen feletteseink keretlegenyek voltak, egy fohad-

nagy parancsnoksdga alatt, kik felett a nemet parancsnoksag

rendelkezett, Rbvid pihenonk alatt arrol almodoztunk es ke-

szitettUk terveink a tobbi vallasos erzelmu bajtarsakkal,

hogy mikeppen gondoskodjunk a peszachi, az egyiptomi felsza-

baduldsra emlekezteto maceszrolo Amikor az egyik keretlegeny

sorakozdt rendelt ds a feszesen 6116 zsido szakaszbol 2o

embert kivalasztott, kiket nemet parancsra kozvetlen a

frontra kell irdnyitani, A ketsegbeesett husz a parancsnok-

hoz fordult felvildgositdsert, ki egy kezlegyintessel csak

annyit mondott; "golydfogonak" - 6s maris intezkedik, hogy

a leggyorsabb formaban utra inditsa oket, kozottuk engem is=

Egy komisz-kenyer es marmalade vetelezese utan a tob-

bi muszosok sajndlata mellett elkeseredett kis csoportot

a vonathoz kiserik, hogy a szerelveny elott a kovekkel meg-

rakott vagonba kiserjek, amely a mozdony ele van kapcsolva

azzal a cellal, ha utkozben akna robban: a kovek es a benne-

levok legyenek az elsd dldozatok. A zsidok elete meg a ko-

veknel sem dr tobbet.

Eleg hosszu utazds utdn, amikor minden csikorgds es

robband z ajndl a vesztiinket ereztuk, megerkeztiink egy a

front eldtti gylijtdhelyre, ahol a tobb mint ezer kilomete-

res erdd elotti nagy tisztdson gyiilekeztek a kulonbb z6 he-

lyekrdl odadrkezett katondk. A tisztds kozepen lovaval az

ezredparancsnok, ki szalutdlva fogadta es kijelolte az er-

kezd ds jelentkezd katonai egysegeket. A gylilekezes celja

volt tdmadds az erdoben meghuzodd es a katonasdgra gyakran

lbvoIdo zd es rabldsokat vegrehajtd partizdnok ellen,

Mdsnap 7 nappal a pdszdch elott a puszta eletiink

raegmentdsddrt imddkoztunk a jd Teremtohoz es csak titokban
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jotekonykodAsAnak az egesz vid4ken hire volt. LakAsukban
szobAt tartottak, berendezve az arra jaro vandorok As sze-
genyek reszere, kiknek teljes ellAtAsArdl Ok gondoskodtak,

hogy minel jobban gondoskodjon a rAszorultakon, sajat maga

lAtta el 6ket.

S. MordechAj az iizlet vezetAsAvel 4s a felmeriilt

probl4m4kkal keveset foglalkozott, azt driasi rem4ny4nek

megfeleloen a JdsAgos Mindenhatora bizta, Kiben sbhasem

csalatkozott. Nala a nap a koran kelAs utan a Tajre 4s im»

utan ugy kezdodott, hogy hoi van szUksAg segitsegre, mi utan

mindenrSl gondoskodott, l4pett csak be az Uzletbe. Amikor

rAszoru.lt az UzletAbe kereste fel m4g mielott elmondta vol-

na a szokdsos mondokajat, benyult a kasszAt kApezd fidkjA-

ba 4s belemarkolt az ott I4v6 p4nz koz4 4s anAlkiil, hogy

megn4zte volna milyen osszeget vett ki» Atadta a szegAny

csodAlkozAsdra a kimarkolt p4nzt 4s a Mindenhatd AldAsAt

k4rve folytatta tovabb munkAjat.

Milyen szents4ges gondolattal fiitve 4ltek a mnnka-
szolgAlatra bevonult TestvAreink, bizonyitja ezen szer4ny

elbeszAlAs, Bloch AvrahAm volt tornai muszos elbeszAlAse

alapjAn.

Amikor bevonulAsa elStt szeretteitSl buesut vett,
azt mondta neki apdsa, hogy mindig legyen elStte az, amit
a Tajre *y»pVR 'i oy n’nn o»an " eldirs "TAmim. jihje im
A S4m E^okeho" 4s azt gondolja, amit a HAsi magyarAz ezen
poszigrA'nia»ana bap T'^y Ria»® na ba nbs "JArj el a Minden-
hatoval szemben becsiiletes egy4nis4gben 4s mindig bizzAl
Benne",- " nninyn ihr aipnn Kb" "Ne kutass sohasem az el-
kovetkezo idok utAn"

"Mindent ami Aletedet kis4ri fogadd nyugodt megelAgedAssel"
- "ipbnbi lay n»nn tki "Ha a valdsAgban ugy cselekszel,

mindig azt fogod mondani:

"Minden amit a J6 Teremto tesz. az jol van t4ve"

•nay 30*7 xiatn -naya na ba "Te leszel akkor a JosAgosnak
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nalja fel azokat sajat celjdra, utana rovid tanulmdnyozas

utan meghozta az igazsagos itele tet a fel nagy megrokonyo-

desdre.

Rabbi Mndchem tomai Cadik szent elete es boles el5-

reldtasai sokak elott volt ismeretes . Egy alka lommal a Torna

elokelo gazdag zsido foldbirtokosahoz leanynezo jott. A fold-

birtokos, miutdn a fiatalok talalkoztak, meghivta a jovendo-

belit kocsikdzasra, hogy bemutassa birtokat, vagyonat, ter-

meszetes a szep birtok es a nagy gazdagsdg tetszett a fiatal-

embemek ds utkozben elhajtottak a Cadik lakasa elott. A Gvir

megmutatta a Rabbi szereny lakosztalyat. A fiatalembernek az

lett hirtelen a kdrese, hogy szeretne a Rabbit meglatogatni

,

dlddst kdrve az esetleges hazassagukhoz. A tomai Cddik nem
volt otthon, egyik faluban volt egy brisszen, a Gazdag to-

vabb hajtatott a megjelolt faluba, hogy ott kibeszdljdk ma-
gukat. Odaerkezesijk utan a Cadik Udvbzolte oket es mindket-

tdjuket maga melle ultette. Beszelgetes kozben rater a fi-

atalember valasztottjanak kivalasztasanak celjara. A Rabbi

minkettojuk fele fordulva azt mondja: nem neked valo az,

amit ajanlottak par nappal ezelott ebben a faluban megjelol-

ve a helyet odautazzal, azt vedd el, mert az lesz neked az

elettdrsad. A Mindenhato reszedre azt rendelte.

Utdna a gazdag fele fordulva azt mondotta: "Maguknak

mdst rendeltek az Egben. Varjanak turelemmel, annak is el-

jon az ideje. "Mindketten elbucsuztak a Rebbetol, Ki mindket-

tojiiknek jd kivdnsdgat es alddsat adta. Mindketten sajdt ut-

jaikra tdrtek. A gazdag hazatert es otthon elmeselte a tor-

tdnteket. A fiatalember a kijelolt helyre ment es valoban

ugy tortdnt, ahogy a Cddik mondotta... egymasra talaltak es

boldogsagban dltek.

R. Mordechdj Rubin, az encsi hitkozseg egyik igazi

Erlecher Jidje, ki nem esak becsiiletes jo zsido volt, de
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nAmetibe, ahol kinzasok 4s faggatasok kozott, 6 hdnapot
toltottem.

EdesapAmat buntetS szazaddal a frontra kiildtAk, ott

is folytatta jotAkonysAgat. A hAboru utAn tobb olyan sze-

mellyel talAlkoztam, kik a hamis papiroknak koszonve meg-

menekulteko Nagy volt a Megboldogult DrAga Apam az Alet

minden vonatkozAsAban kifejtett msziresz nefese , As minden

micve iigy irAnyAba kifejtett segitAkAszsAge, de szerAnysAge

miatt, nem hozhatom nyilvAnossAgra „ Mindazok elkisArtAk

a tulvilAg szent es igazsAgos BirAja el4„

Az elet utjai gorongyosek, sokan egyenes utakon ha-

ladnak minden gAncsolAs nAlkul As vannak, kik sajAt maguk

Altai okozott goronygyokbe botlanak. Rabbi Saul Brach nagy

bolcsessegevel es eldrelAto kApessAgAvel gondoskodott mint

Szent, hogy utjait As cselekedeteit semmifAle homAly vagy

emberi fondorlat ne akadalyozza„

RabbisAgAnak egyik AvAben egy jdlszituAlt kassai bAlbosz

,

ki mAg a hitkozsAg eldljArdsAgAhoz is tartozott, egy mAsik

bAlbosszal anyagi nAzeteltArAsbe kerlilt, olyan formAban,

hogy azt egymAs kozott mAr nem tudtAk bAkAsen rendezni<,El-

hataroztak, hogy az igazsAg As a jog eldontAse vAgett Rabbi

Saul B.-hoz fordulnak, ki igazsAgosan eldonti a vitAs kArdAst,

pAnz-tigy lAvAn. Megindult a Din-Tajre , mindketten eldadtdk

kovetelAsuket As a kArdAsek kozepette az elokeld bAlbosz A-

rezni kezdte, hogy ellentmondAsokba kerUlt, As iigye nem nAz

ki igazsAgosnak, ahogyan 6 azt szerette volna, sdt kAsAbb

kezdett kiderUlni, hogy kovetelAse jogtalan As fennAll,hogy

elveszti a Din-Tajreto Egyik Avatlan pillanatban a Rabbi fe-

1A fordul As azt mondja, hogy szeretnA emlAkeztetni, hogy

6 minden Avben egy nagyobb osszegU pAnzt-tartalmazd boritA-

kot - slAch-mdneszt killd a Rabbinak, A CAdik a szavak halla-

tAra felAllt, bement szobAjAba, kivette szekrAnye egyik fi-

AkjAbAl az ott elhelyezett cAgjelzAses boritAkokat kibontat-

lanul, amire csak az Avszakokat irta fel a Rabbi bevitte

tanuldszobAjAba As visszadata a tulajdonosAnak, hogy hasz-
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A nagy forgalom ejjel volt, amikor a menekliltek bAt-

rabban forgolddhattak.

Egy csenddr, aki ismerte ApukAt As imoki tisztsAget

toltott be As mert szAp pAnzeket kapott, jd informAciokkal

lAtott el bennlinket. Sokszor jelezte a razzia kozeledtet is,

An voltam a kozvetitd kozbtte As sokszor ApukAm kozott, ki

nem akart feltUnni gyakran a portAnruA hamis papirokat Szik-

szdrdl As mAg kAt mAs kisebb helysegbdl kaptuk, ami sziiletA-

si bizonyitvAny As helyilletAkessAgi bizonyitvAnybdl Allott.

KAsdbb mAr Pestre is felvittiik a szliksAges bizonyitvAnyokat

As An utaztam gyakran Pestre a bizonyitvAnyok AtadAsa vAgett,

a megadott helyen, hAzban vagy kozhelyen adtam At ismeretlen

embereknek, kiket sohasem lAttam azeldtt.

Az utdbbi iddben, az iratokat magas Aron kiszolgAlta-

td jegyzd jelentette fel a csenddrsAgnek, hogy magAnak alibi-

vel szolgAljon, A csenddr vette fel a feljelentAst As miutAn

sajAt feleldssAgAre megsemmisitette a feljegyzest, egyedlll

figyelmeztetett, hogy vigyAzzunko De a nyomAs a menekliltek

rAszArdl nagyobb lett, szAmuk egyre ndvekedett As ApukAm,

Rubinnal egytitt, habAr mAr Avatosabban - folytatta tovabb

.

Kis Emd nem nyugszik, zsarol bennlinket As mindamel-

lett ujabb feljelentAst tesz a fdtdrzsnesternek. Este lo dra-

kor jdnnek hAzkutatAst tartani, amikor 4 idegen meneklilt van

nAlunk (ez mAr elAg az intemAlAshoz) - pAr perccel eldtte,

az ablakunkon kopogva megjelenik a csenddr, elmondja, hogy

jon a hAzkutatAs As mAr el is tiiniko

a menekiiltekkel Altmann nagybAtyAmhoz siettem,

a csenddrdk megjottek, hatan, As hAzkutatAst tartottak.

ApAmat mAsnap HidasnAmetibe hurcoltAk, de mAg Atadta nekem,

nehAny bizonyitvAnynak a Pestre vald szAllitAsAt, kozottlik

a SpAn JdzsiAt is.

Mieldtt elhagytam lakAsunkat mAr jottek is a csendd-

rok letartdztatAsi paranccsal. KimAsztam az ablakon, gyalo-

gosan Miskolcra mentem As onnan Pestre, Atadtam a bizonyit-

vAnyokat As miutAn hazaArkeztem tartdztattak le As Hidas-
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megjelentek, As a fiu nagy zokogas kozepette elpanaszolta,

hogy nem birja tovAbb a szenvedAseket oriAsi fejfajAsa van.

A Rebbe NAftule Hercke azt mondta apjanak, IstAci Istvan-

nak az udvaron lAv6 eperfAra mutatva, hogy hozzon be belo-

le par levelet. Miutan behozta az eper levelet, a Rebbe

a fiu fejAre tette es tiz perc leforgAsa alatt megsziint a

fajdalom; a fejebe befeszkelt kukac egy eperlevel kozeled-

ten eltavozott. Qriasi kidiis hAsAm volt, az orszagban min-

deriki beszelt rola„ A zsidAfalA Istocibol zsidAkat tiszte-

16 es nagyrabecsulo ember lett.

A gyulolet idejAn 1941-ben SzikszArAl 4 zsidA csala-

dot, bekes , szolid embereket csalAdjukkal egyiitt meg az Aj

folyamAn, minden eldzetes figyelmeztetes nAlkiil, mint "ide-

gen allampolgarokat" kiutasitottak - hiaba mutattak meg

az allampolgarsagukat igazolA papirokat , melyeket a megje-

lent csendorok egyszeriien elteptek. Attettek oket a len-

gyel hatAron As sorsuk ismeretlen. A munkaszolgAlatra be-

vonult nagy csalAdosoknak 1944-ben SzikszAn nem f'olyosi-

tottak a csalAdi potlekot azzal indokolva , hogy zsidoknak

non jAr csalAdi potlek.

Az egyik zsidA csalAd ellen, Ki 8 gyermek apja volt,

a szikszoi jegyzA hivatal a fArfinek a munkaszolgAlatra va-

16 bevonulAsa utAn kilakoltatAsi vAgzAst adott ki. Az idA-

zAst s a kilakoltatAsi vAgzAst szemAlyesen adtAk At a koz-

sAghAzAn As amikor az utasitAstdl zokogd zsidA asszony

Zombor jegyzdhoz ( a kurucz gyAgyszertaros veje) fordult,

kArve, hogy ne tegyAk meg, nines hovA mennie 8 gyermekAvel,

azt felelte Zombor urs "Menjenek az utcAra, mert a vAgzAst

vAgre fogjuk hajtani" - As vAgre is hajtottak. .

.

1942 januArjAtAl, hazunk meneklilt otthonnA alakult,

a SzlovAkiAbAl meneklilt testvAreink Armeneti szAllAsAvA,

ahol ApAm, hamis iratok ellAtAsa utAn Pestre, biztosabb

helyre kiildte Aket.
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Rabbi Men&chem M. Schtick szikszdi Rabbi roviden a

beiktatAsa utAn kozolte a hitkozsAg elSljArdsAgAval, hogy

tekintve a rituAlis (mikve) fiirdS) mAr a regi As Apiilete

rozoga. SzAndAka volna egy uj mikvet Apiteni, ezen szAnde-

kAt egy kbzgylilAs alkalmAbdl megismAtelte a hitkozsAg el-

noke R. JoszAf Fried vAlaszAban azt mondotta, hogy azt a

mikvet amelyben Rabbi Hillel Lichtenstein Rabbi SmtiAl Eren-

feld (ChAszAn Szoffer) tajvliztak nem azabad melldzni, ezt

az Arvet az egesz hitkozseg elfogadta As egeaz a deporta -

ci6s iddkig szolgAlta a szikszAi regi mikve a hitkozseg

tagjait.

Encsrdl beazelte R. JoszAf Hauer, hogy lAtta a szent-

eletii Sajchet R. JiszrAAl Braun keziratAban az itt kozolt

feljegyzest, amit R. JiszrAAl Braun jegyzett fel az 5 Nagy-

apja iratai kozul.

" Istoci, a Tiszaeszlar per idejen szereplS egy nagy

roaeval tortent, ki a bujtogato azerepet toltotte be a zsi-

dok ellen 4a igyekezett a kozvelemenyt a zsidok ellen hangol-

ni ea hirea volt zsidA-ellenes magatartAsArAl

.

Egy napon egyetlen fia aulyoa beteg lett As a kihivott

orvoaok nem tudtak aegiteni rajta. Istoci IstvAn kenytelen

volt miutAn a leghiresebb orvoaok is lemondtak gyermaicA A-

letArdl, rettenetes lelki Allapotban, ketaegbeesetten sza-

ladgAlt segitsAgArt 4s egyik j6 barAtja azt ajAnlotta, hogy

menjen a zsidAkhoz 4s kArjen tSlUk tanAcsot.

Minden sz4gyen4rzetet f41ret4ve gyermek4nek megmentA-

se 4rdek4ben , ki ttirhetetlen fejfAjAsban szenvedett, meghall-

gatm a tan4csot az akkori id<5k nagy CAdikjAhoz Rabbi NAftule

Herclce \rAcferdi) ujfehArtAi Szenthez fordult segits4g4rt

al4zatoa kArelemmel..'

A rAcffc>rdi Rebbe meghallgatta Ist6ci fAjdalmaa pa-

naszAt 4a beteg fiAt magAhoz rendelte. MiutAn mindketten
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Teremtovel , a fohdszai ds kerelmei sokszor taldltak meghall-

gatdsra.

Egy alkalommal, egy ketsegbeesett sziild a katonasdg-

hoz behivott egyetlen fia miatt fordult hozzd kdrelemmels

mi lesz, ha az os ztrdk hadseregbe messze idegenbe kelleaz

bevonulnia.

A Cadik, miutdn visszavonult szobajaba, kijelentette ,

hogy legyen nyugodt, fidt bevonuldsa utdn haza fogjdk kul-

deni, ds az valoban ugy tortent.

A szikszoi temetoi a ko zseg nyugati reszen lakok, a
Bolt utca, Szent Anna utca, a Kassai ut, ds a kis dllomds
fele lako testverek ha halottaikat utolsd utjara kisertdk,
az artezi kut mellett kellett elhaladniuk es ezaltal keresz-

tul kellett menniuk a kdt (ref. es kat.) templom kbzott,

ami sok esetben rossz erzest keltett a kiserok szivdben.

Amiutan R. Oser Zelig (Zsiga) Schwartz meghalt, cvo-

eban (vegrendeletben) meghagyta, hogy utolsd utjdra ne vi-

gyek azon az uton, hanem a Mdrkusz kozon keresztiil a pincdk-

ndl, es ezutdn ez a szokds megmaradt az utolsd ideig. A

lvtijdsz hdmesz ezen az uton haladt, mindenkindl „

Vilmdnyba volt egy nagyon erlech sajchet kihez okos
ember levdn mdg a szomszdd falukbdl is jArtak tandcsdrt.

Boles volt, eldreldtd. Gyermekeit sajdt maga tanitotta ds

keszitette elo, hogy majd ha a Mindenhatd segitsegevel ha-

zatdmek a szentfoldre, hogyan kellesz dletiiket berendezni,

ds a szentfoldnek foldjet hogyan muveljdk meg olyan formd-

ban, hogy a folddbl jdro osszes mievekat szigoruan megtart-

sdk (smite, mdszer, orle, stb„). Krausznak hivtak, Sajnos

a szornyii idokbdl sem 6 sem gye imekei nem tertek vissza.
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els6 ferje utAn Szimu-nak (Simon helyett) neveztek. De pAr

hAnap mulva meghalt az asszony mAsodik ferje is, Kaufinann.

Utana nem gyotorte az Alom az asszonyt, aki egAsz a depor-

tAlAsig folytatta j6tAkonykod<5 As szereny AletmddjAt egyet-

len lednyAval egyiitt, kit szoke Szimunak becAztek As aki

fiatal kora dacAra nem tArt vissza.

A szikszoi Habbi legkisebb leAnyAnak ferjhezmenete-

le eldtt a J6 tAkonykodA asszonyok felkerestek a hitkozsegi

tagokat, hogy a felajAnlott drosegesAnkot (ajAndekot) ossze-

szedjAk. MiutAn 2 jAtekonykodA asszony felkereste az egyik

BAl-Boszt, ki hires volt szellemessegerdl 4s kArdeztAk to-

le, hogy mit ad ajAndekba, rovid gondolkodAs utan azt mond-

tas "NAzzek, majd kiildok kAt szep pulykAt".

JA remAnyekkel tertek haza a holgyek, mert ket puly-

ka mAg az akkori iddkben is szep ajAndeknak szAmitott. PAr

nappal a lakodalom elAtt gyUlekeztek mAr az ajAndAkok, minden

megerkezett, csak a pulykAk nem, de tUrelemmel vArakoztak,

talAn csak a ChAszene napon fognak megArkezni, - De elmult

a nagy lakodalom is, azonban a pulykAk nem Arkezteko

Fogta magAt a kAt asszony As mindent fAlretAve elmen-

tek a T„ urat megkArdezni, mi tortAnto Azt mondja Nekik,

nAzzAk asszonyok, An azt mondtam hogy klildok kAt pulykAt,

ezt An meg is tettem, kimentem a tyuk-rketrecbe As kienged-

tem a kAt pulykAt As azt mondtam nekik, hogy menjetek el

a pap-bAcsihoz , de mit csinAlJak, nem mentek el... Ezzel

elfordult As rakosgatta tovAbb nyugodtan az Arut UzletAben,

Rabbi ChAjem Pinchesz Goldberger szikszoi DAjen

kabalisztikus tudomAnnyal is foglulkozott. Sokan fordultak

hozzA tanAcsokArt, segitsAgAt kArve bajaikban. Rabbi ChAjem

P. mindentitt segitett, ahol megtalAlta a kapcsolatot a jA
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Rabbi ZchArje Schapira, a szikszoi R. Jiszroel

Schpira Apja ?
mieldtt varandi Rabbi lett sok iddt toltott

a Canzi Rebbe udvaran » Rabbi ChAjem HalberstAmm bizalmasai

koze tartozott, ki a azent Rebbe kozeleben oriAsi szorgalom-
mal tanult da figyelte a azent Rebbe Aletet # miutAn azt be-
szeltek, hogy a nadvornai nagy CAdiknAl Rabbi Mordche-nAlV'xT
az esti orakban vannak a brisszek, amit 6 a CAdik egyedlil

vegzett* hires maj 1 ieven As hogy a "brisazeket" nagyon kA—
so este vegzik a RebbenAl,

FelkArte a cAnzi R„ ZchArjet meg egy mAsik chAszid-
dalp hogy utazzanak oda As lAssAk meg p vain e alapja «nnak
a hime'ko Odautaztak es ott vArakoztak a tobbi chaszidokkal
egyiittj mert Appen aznap volt egy brisz. Mar sotAt este volt,

amikor a Rebbe bejott a bAsz HAmedresbe As miutAn behoztAk
a gyereket p a Rebbe Mordche (HAdvorne) a kAt vendAg chAszid
fele fordult solemet adott (As anAlkul p hogy szdltak volna

kiletukrol) azt mondtas "nAzzenek ki az ablakon"As amikor

kitekintettekj nappali vilAgossAgot As ragyogd napaugarat

lAttak.

MiutAn visszaArkezve CAnzba elbeszAltAk* azt mondta

a CAdik bAl "DivrA Chajim" amikor a nAdvomei azent "Avajdesz

Hakajdest" vAgez p minden fAnyben uszik koriilotte o o o

Ro Simon Blank As FelesAge jotekonysdgukrol hiresek

voltak Szikszon s boldog hAzassAgban Altek As egy alkalommal

megegyeztek egymAs kozott, hogy amennyiben az egyikuk aki

elobb meghal eljon a mAsvilAgrdl As elviszi a mAaikat magA-

val» NemsokAra rA meghalt R, Simon As a gyAsz utAn feleaAge

elfelejtkezett a fArjAnek tette igAretArol As fArjhez ment

egy Kaufmann nevezetii ozvegy emberhez, - roviddel a hAzassAg

utAn megjelent az Asszony AlmAban az elad ferje As kArdezte

volt felesAgAtdl, hogy mi van az igAretAvel?

Eleinte az asszony hallgatott f de utAna az Alom nap-
rol-napra megismetlodottj ugy hogy valdsAgos fAlelem fogta

el„ Idokozben leAnya szuletett, akit a Rabbi utasitAsAra
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szene utAn er5s lAbfAjAst kapott 4s ldbaiban bizonyos foku

bAnulAs Allott elA. A jArAshoz kAnytelen volt botot As man-

kAt hasznAlnlo

Egy szAp napon, miutAn niAr rAgebben nem latogatta

meg RebbejAt a CAdik Rebbe JchezkAl HalberstAmot a "Sinevei

CAdikot", elhatArozta, hogy odautazik nehAz As fAradsAgos

volt beteg lAbakkal hoi szekArrel, hoi vonattal utazni, de

elhatArozAsAt valAra vAltotta. Amikor pAr nap utAn Sineveba

Arkezett, a Rebbere varakozo tomeg soronkivul beengedte As

amikor a botokkal besAntikAlt a Rebbehez, a Rebbe rogton

megismerte As miutAn solemot adott neki azt mondta a Rebbe:

"R 0 Jichog, vArfnze ef«k sofort denstekns" (dobja el azon-

nal a botokat) - az Amulattol megdermedt R„ Jichog Altmann

a Rebbe szavaira hallgatva eldobta a botokat As amikor a

Rebbeval vAgetArt a beszAlgetAs felAllt As csodAk-csodAja

sajAt lAbAn kisietett a kint Alio As vArakozA chAszidAmok

csodAlkozAsAra

.

R. Jichok Altmannt csalAdjAval , gyermefevel As drAga

unokAival deportAltAk, de lAbfAjAsrAl Alete vAgAig soh&sem

panaszkodotto

A gazdagsAgArAl, As szerAnysAgArAl ismert szikszdi

Cvi JAnkev Reichmann AletAt ugy rendezte be, hogy 0 sajAt

maga ne Alvezzen a foldi juttatAsokbAl sokat, bejovetelAnek

nagy rAszAt szAtosztotta, a szegAnyek As a Tajret tanuldk

szAmAra. 6 sajAt maga inge alatt zsAkot viselt, hogy minAl

jobban sanyargassa magAt, az Av legnagyobb rAszAt bojtolAs-

sel toltotte. Amikor vendAgeknek As a lakAsAn Alt szegAny

csalAdoknak a jA Ateleket felszolgAltAk, 6 egyedUl csak ke-

nyeret As sAt evett, minden kArAse As kArelme az volt, hogy

Gyermekei, Piai, Vejei, mind erlecher jidok As TAlmed-cho-

chemok legyenek: A JAsAgos MindenhatA meghallgatta As mAl-

tAnyolta kArAseit. Mind kivAlA, Tajre tudAsok lettek, mAg

a jelenlegi generAciAban is, Kik folytatjAk az Altai* kArt

szent utjaikat

.
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szorgalmas tanulassal toltotte 4s elmelyedve a tan kiapad-
hatatlan forrasaba 4szre sem vette, hogy a lakossAg egyes

retegei kiszolgAljAk magukat 4s tavoznak andlkul , hogy fi-

zetnenek, kimerik a sdt, a cukrot a petrdleumot elesztdt,

elviszik az eladasra szant aruraktdrt, minden ellenszolgal-

tatas nelkiilf amikor Rabbi Slajme 4s csaladja rajonnek, mAr

keso, a hozomdny elment de a Tajre tudasa gyarapodott oly

annyira, hogy eg4sz sorozat konyvek jelzik nagy tuddsat,

amit senki Idle, a nagy Gaontol, el-nem sajAtithatott. .

.

Rabbi Eliezer Blum a szent41etu DAjen R. Cvi Jankev

Reichman leanyat vette feles4glil 4s kereskeddi pdlyara 14-

pett» Az akkori idoben a fakeresked4s jd Uzletnek szAmitott,

mert a hAzak 4pit4s4n4l sok 4pUlet fat hasznAltak 4s a fa

Ara nem volt magas. A hatArok nyitva voltak 4s az eg4sz vi-

d4k innen vAsArolta szuks4glet4t.

ElhatArozta Rabbi Eliezer, hogy az egyik jdl mend

4s rendes embemek ismero fAssal tArsul 4s mutan pAr napig

bejArt az Uzletbe 4s megismerte az Uzlet vezet4s4vel jArd

szabAlyokat, megAllapodtak az liziet tArsas vezetAsAhez.

PAr h4tig minden csendben 4g rendben folyt le, amig
egy 4jjel Rabbi Eliezer Almodott 4s az AlmAban azt lAtta,
hogy tArsa szombaton arut adott ki az uzletbol. MAsnap reg-
gel nem is kArdezte, hogy volt e alapja AlmAnak, reggeli
imAdkozAs utAn az Uzletbe ment 4s azonnali hatAllyal felmond-
ta 4s elhagyta az Uzletet megszUntetve a tArsasAgot,

sok anyagi vesztes4ggel is jArt„ Visszat4rt teljesen a Tajre
tanulAshoz, amit eg4sz 4let4n keresztUl nappalt 4jjell4 tA-

ve folytatott. z„j.u.

R. Jicchog Altmann EperjAsrdl kerUlt Szikszdra, mi-

utAn elvette R„ Jiszro4l Spiro lednyAt. NAhAny 4wel a ChA
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eldkerlil a m4rnok 4s m4g az est folyamdn hozzdkezdenek az

4pitkez4shez, ami utdn az elnok 4s helyettese szemelyesen

felkeresik a Fdrabbit 4s k4riks tekintve hogy a templom

4pit4s4hez hozzdfogtak, hogy maradjon 0

Az igyekezetnek meg volt az eredm4nye, mert a Temp-

lom a kitUzott iddpont elott k4sziilt el, a Rabbi vezet4se

alatt.

Az 1838 4vben 4lt, j6tekonykodasdrd 1 4s vallasossagdrol

hires tekint4lyes csaldd, kiket Peldmannak hivtak 4s Hej5 -

Csabdn 41tek, egy sz4p napon k4t fia az akkor uralkodo oszt-

rdk-magyar katonai hat4s4gokt6l behivot hozott a bevonulas

hely B4cs volt, a sziilok az akkor uralkodd bizonytalan hely-

zet miatt szerett4k volna Gyermekeiket megkim4lni 4s tanacs-

adds celjdbdl S-Ujhelyre utaztak a szent Rabbi Majse Teitel-

baum (Jiszmdch Majsehez), Kinek miutan elbesz4lt4k probl4ma-
jukat 4s a CAdik megk4rdezte tollik, hogyan hivjak oket,
azt feleltAk; Feldmann, Mi Feldmann, vAlaszolta hangosan,
kit hivnak ma Peldmannak? Ezsau volt a gonosz, mez6 embere

,

hogy hivhatnak egy jd zsidot mezoembemek? . . . Es Ok ebbdl
megArtettAk, hogy mi a teendo , term4szetesen nem mondhatta
a Rebe hogy vAlasszanak maguknak uj nevet - az egyik lett

a Peldet AtvAve Grtinfeld, a szentmihAlyi Rabbi csaldd a
mAsik, kik Szikszdra mentek lakni a Mant 4tv4ve Reichman,
a Cvi JAnkev Reichman a nagy Gvir csalddja. A Rebbe alddsa
kisdrte dket eg4sz geherdcidkon keresztttl.

Rabbi Slajme Z. Ernreich volt szildgysomldi Gdon

mieldtt a csabai Rabbi dlldst betoltotte 1897-ben 5 evig

Szikazdn 4lt, ahovd Kereszturbdl 4rkezett 4s a kapott hoz-

zomdnydbdl szatdcs lieletet nyitott.

Az Uzlet forgalmas helyen volt, f-51eg polgdri lakds-

sdggal lakott helyen. A Rabbi az Uzletben toltott idejdt
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sagAra , hanem kivette szekrenyAbSl az aranyorajat azzal a
megjegyz^ssel, hogy adja el az 6rat As az ArAt forditaa a
fogoly kivaltasara.

Miutan 1912-ben leegett a szikszAi templom 4s a hit-
kozsAg elAljArosAga meg kAt Av utan is vonakodott a templom
ApitAsAnek az elkezdesehez Schuck Forabbi parsesz Trdmo szom-

batjara nagy drose megtartasAt hirdetett, amelyre meg a szom-
szedos falvakbol is sokan megjelentek. A beszedenek okAt sen-

ki sem tudta, de az erdeklodes nagy volt s a drose 3 orara

volt kitiizve, de joval elotte mAr egyiitt volt az egesz szent

gyiilekezet.

Pontosan megerkezett a Forabbi Ur a jesiva bocherok
kiseretebe es az 6t jellemzo barAtsAggal koszontott minden—
kit gilt sAbesz koszontessel. UtAna felment az Um-Kajdes e—
lott felAllitott szoszeki AlvAnyhoz es konnybe lAbadt sze-
mekkel elkezdte nagy beszAdAt. Eloszor idezeteket hozott
szepen felepitett beszedeben a templom epitesenek fontossA-
gAr6l hozott magyarAzatokat, utAna komoly hangon kijelen-
tette, hogy sajnos a templom leegett As az ujra felApitAse
es berendezAse szent iigyAbe a hitkozseg eloljArosAga semmit
sem tett As utAna kijelentette, hogy fajdalmasan adja tud-

tukra a hitkozseg tagjainak, kiket 0 oly nagyon tisztel,

elhatArozta, hogy mAg a holnapi nap folyamAn elhagyja a
HitkozsAget, berendelte a szekeret, aki a dolgait fogja

szAllitani As kAri a HitkozsAg tagjait, hogy mAg az est

folyamAn jojjenek hozzA bucsut venni.

A droset befejezve a hallgatAsAg konnyezAse kozepette

a bocherjai kisAretAben elhagyta a templomot.

A beszAd hatAsa AriAsi volt. Az emberek mincha ima utAn
nem mentek haza, csak errol tArgyaltak, szemrehAnyAst tettek
As mindenki vAlemAnyt mond. A szombat kimenetelevel az egAsz
kozseg dolgozni kezd, megjelennek a fuvarosok As a fakeres-
kedoktdl fAt hoznak, elkezdik a tAglAt a cementet hordani

„
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kitdl bucsut vett 4s kisdrtdk Ot szemeikkel, amig el nem

tiint. A Szem4ly ki-l4t4t 4s kiildet4s4nek titokzatossagat

mi m4g a loo 4b tdvlatdbdl sem tudjuk meg4rteni.

Amikor a komdmdi Rebbe Szikszdra ldtogatott, nagy

kis4rettel 4rkezett 4s Rabbi Mnachem M. Schuck Rabbindl

lakott. Amikor szombaton reggel a Rebbek kis4ret4vel 2o

vagy taldn 3o strdmlis zsidd chaszidok egyutt a nagy temp-

lomba ment nagy feltUndst keltett a nagy-kozsegben , ahol

a lakdssdg ritkdn ldtott ilyen sz4p 4s meghato felvonulast,

kozdpen a Rebbe, az egyik oldalon Rabbi Schuck mellett, Ki

ez alkalomra a hdzon kiviil is stramliba ment, a masik olda-

lon szint4n egy rabbi 4s utdna a nagy kiseret, Az emberek

megdlltak az utcan 4s ugy Idtszik valaki a szolgabiro tudo-

mdsdra is hozta, mert a falu kisbiroja kesobb eljott a temp-

lomba megtudni, hogy mikor jonnek ki a Templombol 4s amikor

egy dra utdn a templombdl kijovet az egesz menet a kozseg-

hdza kozeldbe 4rt, kijott a szolgabiro az eg4sz kozsegi elol-

jdrdsdggal 4s az uton Udvozolte a Rabbikkal lekezelve a ven-

d4gs4gbe 4rkezett Cddikot, szolgdlatait felajanlva a Rebbe

nem tudott magyarul 4s a szikszoi Rabbi egy rovid eloadds

keretdben bemutatta a csodatdteleirol ismert nagy Rabbit,

akinek mosolygd area el4g volt ahoz, hogy az eg4sz eloljdrdsag

tisztelettel meghajolva eltdvozzon 0

1886-ban, amikor Rabbi M„ M. Schuck Nagyvdradon volt

Rabbi augusztus h<5 18-dn, amikor Ferenc Jdzsef sziiletds-

napja alkalmdbdl a vdros Fdrabbijdnak tdvollete miatt(Rabbi

Majse H. Fuchs ftirddhelyen volt) St k4rt4k fel, hogy az un-

nepi fogaddson beszdljen, miutdn szobdjdba zarkdzott, hogy

eldndzze magdt, egy idegen Rabbi 4rkezett, Kinek surgdsen

pdnzre volt szUksdge egy bebortonzott fogoly kivdltdsa mi-

att, a Rabbit akarta felkdmi, hogy a p4nz osszeszed4s4re

segitsdgdre legyen. Rabbi Mendchem nem hivatkozott elfoglalt-
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- utAna elfogyasztotta szereny ennivaldjAt, hust es mAceszt
egesz id5 eldtt nem fogyasztott*

Elbesz61te, hogy torzsekben elnek 9 apja egy s6vet
vezetoje es 96 ezer tagja van tdrzsiiknek, minden ezemek
minden szAznak es minden tiznek van vezetdje es elmes61te 9

mily szigorusAggal tartjAk be mindannyian a Tora elSirAsait.

Ha szent-konyvet vett a kez6be 9 m6g mieldtt kinyitot-
ta volna megcs6kolta 9 nem vallasos tArgyu konyvet, ha meg
heber nyelven is volt irva 9 semminek sem tekintetteo

Rabbi Lichtenstein tanuldszobAjAnak asztala alatt Al-
landdan ott feklidt egy kutya 9 akit semmifele kepen nem le-

hetett elzavamio A kutya semmi kArt nem tett 9 minden alka-
lommal elkiserte a templomba 6s kint megvArta* amig kijott
a templombdl es utAna beosont a szobAba 0 Mikor az idegen ezt

meglAtta 9 megmondta, hogy ebben az Allatba egy olyan ember-

nek az Atkozott szelleme van, ki oly sokat kAromkodott es

megvAltAsra var a Rabbitol.

Chol-HAmoedkor a Rabbit vidAkre hivtAk egy nagy mic-
ve Ugyebe 6s szekerrel elutazott* A kutya arra az iddre el—
tunt es mAsnap* amikor Rabbi Hilel vissza6rkezett 9 az udva-
ron megjelent a kutya es kutyasirAssal kbiilltancolva fogad-
ta es kaftAnjAnak sz6leit cs6kolgatva p az idegen azt mondta
Ro Akiva Schlesingemek, hogy 6 tudja, mi a teendS a gil-gul
megvAltAsAnak 6s miutAn megmondta 6 tovAbbadta R„ Hilelnek
ki azt rbgton megcsinAlta 6s a kutya utAna eltiint 6s tbbb6

nem jdtt el6 0

Az idegen nem akart elfogadni sem ajAndekot , sem

p6nzt utikdltsAg cim6n p az iinnep utAn ugy-ahogy jdtt gyalo-

gosan ment el«A reggeli imAdkozAs utAn azt mondta: brUlt*

hogy ott lehetett a Rabbi kbzelAbe pAszAchon keresztUl el-

indult Kassa irAnyAba, hogy Lengyel 6s OroszorszAgon keresz-

tul menjen vissza.o* otthonAba a Rabbi Lichtenstein, R.AoJo

SchlAsinger 6s hetven bochert szAmiA16 jesive kis6rte a

szikszdi FSutcAn keresztiil, ki az orszAgutra, ahol minden-
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( a vizsgdt) elhalasztotta.

Rabbi Akiva Joszef Schlesinger a Rabbi Hilel L.

veje besz4lte el, hogy 1865 pdszdchjan mi tortent Szikszon.

Erev peszdchkor reggel egy zsoltarral a szajaban

4bredt - "ynsn |isr a*ipm iron ’'HPK
MBoldog akit kivd-

lasztasz 4s kozelitesz, hogy lakozzek udvarodba" a Gemore

mondja Brochesz traktusdba pios pm 1 ’ "iok"

- mop nKiaa T"*in i*sa" "omdr Rabbi Jochanan hdskem unfal

poszik ltoch piv hareh seh nviieh ktana" ha valaki hajnalban

agydbdl egy id4zettel kel fel az egy kis jovendomonddst je-

lent.

A sachrisz ima utan jott egy idegen hatalmas ember

ki elmondta , hogy Izsiabol, Tibetbol, ami Kina 4s Japan ko-
zott teriil el, jott Eliezer ben Simon Majsenak hivjdk, es

az a kerese , hogy a peszdchot R. Hilel L. komyezeteben
tbltse, a szedert kiilbn akarja levezetni, kiilon feldllitott

asztal^ mellett.

A szederrol es dltalaban az egesz peszachi ellata-

sdrdl a Rabbi gondoskodott p alvasrol a gvlr R. Cvi Jankev

Reichmann gondoskodott, nyelve heber volt.

A Rabbi orommel fogadta a messzirol jott vendeget,

ki sz4der este csupdn az elSirt mennyis4gii mdceszt ette

4s az eg4sz 8 napos eledele gyiimolcs, krumpli, tojds 4s

manduldbdl dllott. Viselked4se 4s modora valodi erlech

4s mddgdek zsiddra eml4keztetett. A k4t sz4der alkalmdbol
kp k4t z4tim szerU mdceszt evett 4s kiilbn vezette le szo-
kdsdnak megfelelben a sz4der-est4t, oriasi lelkesed4ssel

minden poszigot amit hangosan mondott, leforditott nyelv4-

re, amit senki sem ertett meg 4s kabalisztikus szavakat is

mondott kbzbe. EgyUtt imddkozott a templomban az imddkozdk-

kal, de az ima utdn kiilon imddkozott egyediil az imaszbve-

get leforditotta arameus nyelvre 4s sajat nyelv4re dridsi

kvoneval 4s nagy lelkesed4ssel imddkozott k4t 4rdn keresztiil
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is nappallA tAve kell a Tajret tanulni 4s ha uton leszek,

nem lesz iddm a tanulashoz „ Azt felelte a cAnzi CAdik ;

AVrahAm OsatjrAnknAl irva van
" ikikUrn ynsn tx r^aai -imViaai ixnxa iV-i

1
?

"

"Lech lcho mAArcho umimajlAd'te'bho umi bAsz uvicho el hoorec

Aser Areko" " Menj el sziilShelyedrol , atyAd hazAbol oda, a—

hovA a Mindenhat<5 akarja. A Jo-Teremto is azt mondta Avra-

hamnaks hogy menjen el falujAbAl mAs felA, hogy megismertes-

se a nepeknek a Mindenhato NagysAgAt As a balvAnyimAdA pli-

mitiveknek bebizonyitsa az Egy-I.-tenseget» vigye be a po-

gAnyok szivAbe a szeresd felebarAtod, mint tenmagad szent

fogalmAt As AvrahAm is azt kArdezte a MindenhatAtAl, hogy

hogyan lehetsAges, hogy 0 bevigye a nomAd emberek szivAbe

azon magasztos emberi erzeseket, amely elvAlasztja az Alla-

ti tulajdonsagoktol , de azt felelte Neki a JA TeremtAs "Al

hoorec Aser Arecko" - nem kell mindeniitt beszAdeket tartani

As meggyAzA Arveket felsorolni, mert elAg lesz, ha meglAt-

jik a Sechineval beragyogozott szent arcot, mert "Ki sAm

hAsAm nikro Alecho" a MindenhatA neve az arcAra volt irva

a szentAlettt Rabbi Hilel Lichtensteinnak.ElAg volt St meg-

lAtni As ami elAidAzte az emberek megtArAsAt.

Rabbi Saul Ehrenfeld nagy jesivAt tartott

SzikszAn, ahovA az orszAg minden rAszAbAl jdttek a tanitvA-

nyok, odaadA szivAvel As Ales-eszii mAly tudAsAval oktatta

As tanitotta osszes tanitvAnyait, kik kozul sokan nagy em-

berek lettek.

Minden hAten rendszeresen hallgatta ki tanitvAnyait

"ferhera" keretAbe, amikor pontosan megAllapitotta, tanit-

vAnyainak adott egy-egy feleletAbAl a hAtnek mennyire szor-

galommal toltotte el idejAt,

A tanitvAnyok nAha olyan cselhez folyamodtak, amivel

sikenilt a kihallgatAst elhalasztani. MestersAgesen mennydor-

gAst, vagy villAmlAst idAztek eld, nagy zajjal vagy a nagy
fAnyek eldidAzAsevel. Ily esetben a hauz-bocheron keresztiil

adta tudomAsAra a nagy Rabbi, hogy a vihar miatt a ferhernt
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reveszi , magdhoz hivja As haragosan azt kerdezi tole, hoi

van a kitUntetAs, amit An (a kirAly) egyedUl tuztem ki ru-

hddra mart megArdemelted. A tAbornok remegve 4s felve sugja

a kirAly fiilebe ; "FelsAges kiralyom, otthon van a kituntetAs

a szekrAnybe zArva . "HAt ezert adomAnyoztam neksd a legna -

gyobb rendU kitUntetAst 9 hogy te azt a szekrenybe zArjad?

Nem vagy tehAt Ardemes hogy tovAbb kozelembe legy, menj As

tAvozz el innen!"

Testvereim! SzAlt a Rabbi a hozzAjott kuldottseghez

az An sorsom hasonlit a tAbornok sorsAhoz a korom legnagyobb

talmud-tudosai a Tajre tAbomokAnak neveznek es talAn Alsze-

rAnysAg volna tAlem - mondotta a GAon ha azt mondanAm, hogy

a kitUntetd elnevezAs alaptalan volna. EgAsz Aletemben azon

torekedtem 9 hogy az CrokkAvaldnak Kiralyomnak hu As onzetlen

szolgAja lehessek As igyekezetemet As torekvAsemet a KirA-

lyom jAakarA figyelmAvel kisArt As megajAndAkozott tudAssal

As kutatAsi osztonnel a legArtAkesebb rendjellel lAtott el

csak azArt
s hogy igazsAgos HatalmassAgAt nyilvAnosan hir-

dessem, buzditolag hassak mindenutt, egyszAval, hogy rend-

jelemet viseljem. Ott nAlatok a ti korotokben senki sem

szomjaz az or8k AletforrAsbAl bugyogA szent tanra As tani-

tAsra As igy rendjelemet be kellene szekrAnybe zAmom, nem

megyek hitkozsAgetekbe , hogy majdan ha KirAlyok KirAlya

trAnja elA lApve azt kelljen rebegnem; KirAlyom, a rendje-

let 9 amelyet Te magad tUztAl As adtAl nekem As amelyet foly-

ton viselni kellett volna , a szekrAnybe zArtam. MegArtette

ezt a Ronsberg hitkozsAg kuldottsAge As eredmAnytelenul

tArtek vissza hitkozsegukhoz.

Egy alkalommal kArte a CAnzi CAdik "DivrA Chajim"

a szikszAi Rabbi Hilel L.-t hogy utazzon vidAkre egyik

helyrAl a mAsikra As nagy hatAsos muszer beszAdAvel az

Usszes ott Aid testvAreinket jA utra tArithetnA.

Azt kArdezi Rabbi HilAl L. : As mi lesz az An Tajre

tanulAsommal , hisz irva van; nVn oa ,p runa hogy Ajt
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feleplilt a hitkozseg tagjai, kik legnagyobb r4sze jdrtas

volt a Talmudban felkereste 6 az uj helydn 4s kdrtdk, hogy

jojjbn vissza az el5bbi helydre, ahol nagyon vdrjdk, de

Ronsberg zsiddi, kik nem voltak jdrtasak a Talmudban, nem
akartdk visszaengsdni, dacara , hogy nem drtettdk Babbijukat

kinaltak neki lo,ooo forintot, csak hogy rdvegydk a maradds-

ra, de Rabbi Eldzdr Hdldvi a kovetkezS pdldazatot mesdlte el,

hogy megertesse uj hiveivel, hogy midrt nem maradhats

/

"Elt egyazer egy nagy okos 4s igazsdgos kirdly, aki
nem tekintett a kegyek es tiszteletek kiosztdsdndl a szemdly
elSkelS vagy alacsony szdrmazdsdra 4s mindenkit «Mk az 41-
lam 4rdek44rt hiisdgesen szolgdltak, kittintetdsben r4szesitett
Volt neki egy szer4ny ig4nytelen de nagyon hUs4ges szolgdja
4s a szolgdnak egy fia, akit nagy dldozatok 4r4n arra nevel-
tetett, hogy majd 6 is a (fia) is hiisdgesen szolgdlja a jd

kirdlyt, 4s az dllam 4rdekeit onzetlenul 4s tiszta sziwel.
Az Atydnak akarata valora vdlt, a fia kegyet taldlt a Minden-

hat6, a Kirdly 4s az emberek szemdben 4s igyekezett szorgal-

mdval 4s tdrekvdsdvel min4l m4lyebben belevegyiilni a n4p

megsegit4se 4s a kirdly tisztelete iranydba

„

A kirdly, ki mindig figyelte torekvdsdt 4s szorgal-

mdt, mwga me114 vette katonai szolgdlattdtelre 4s mint hii-

seges 4s szorgalmas katona, rangro1-rangra emelkedett, amig

egy sz4p napon megkapta a legnagyobb elSldptetdst 4s gene-

rdlis rangot kapott.

Hint generdlis fontos 4s felelSssdgteli beosztdsokat

kapott az dllamv4delem 4s az dllam4pit4s terdn. K4s5bb drde-

mei4rt a kirdly a legnagyobb kitiintetdst adomdnyozta, arra

kdrve hogy a kitiintetdst dllanddan viselje, hogy ldssdk,

hogy a kirdly az St hiisdgesen 4s dnzetlentil szolgdldkat ki-

ttintetdsbe rdszesiti, hogy ezzel mdsokat is ilyen viselkedds-

hez serkentsen;

Egy alkalommal nagy 4s fdnyes iinnepdly volt a kirdlyi

udvarban. A kirdly trdnja elStt megjelentek az orszdg nagy-
jai 4s elSkelSsdgei 4s kbzottuk a kedvelt tdbornok is, de a
tdbomok rendjel ndlkiil jelent meg, amint a kirdly ezt 4sz-





P’s -in - o’Vtnva p*or nP
Jeruasdleaben a Cion hegyen

feldllitott Eml&ct4bla.



- 336 -

A sulyos betegek kivAnsAgAra sokszor kAnyszer minyent

lAtesitett hogy a beteg hAza udvarAn imAdkozzanak , mert a

hatAsAg utasitAsAra a templom a jArvAny idejAn zArva volt.

OrvossAg vagy Alelem beszerzAsAArt kApes volt a szom—

szAd vArosokba menni, Msziresz Nefesa hatArtalan volt, A JA—

sAgos MindenhatA hosszu Alettel As szAp csalAdi Alette 1 Al-

dotta meg - tobb mint 4o Avig Ult a szikszAi Rabbi szAken.

Amikor Rabbi SmUAl Erenfeld sziiletett, EdesanyjAnak

Hinda Erenfeld (a ChAszAn Szajfer LeAnyAnak) nem volt ele-

gendA anyateje As ez a tAny az anyAnak nagy gondot okozott,

mert az egAsz vidAken nem lehetett szoptatAs anyAt talAlni.

MiutAn elpanaszolta a NagyapAnak, hogy a SmUAl uno-

kAnak nines elegendA ennivalAja, megnyugta tta Sket As azt

mondta? bizzanak a JAsAgos MindenhatAban, segiteni fog,

KAsnap egy esunya, szeles idA volt As az ajtAn kopog-

nak. BelAp egy asszony As kArdezi, hallotta, hogy szoptatA

anyAt keresnek As A hajlandA elvAllalni, FizetAsre vonatko-

zAlag azt mondta, hogy majd a vAgAn megfizetik-felttinA volt

a szoptatA anya finom modora, nem lAttAk At sohasem enni As

aimak dacAra, hogy egy szAl ruhAban jott, sohasem volt ruhA-

ra szliksAge.

lo hAnap utAn, miutAn a gyerek szAp naggyA fejlAdott,

egy napon eltUnt a szent asszony, anAlkiil, hogy me^coszonhet-

tAk volna drAga szolgAlatAt.

A Semen RokAAch, mielAtt SzAntAra kerlilt, a Morva-

orszAgi Trietsch kdzsAgben kerttlt mint rabbi As jesiva ve-

zetA de 1812-ben egy tdzvAsz elpusztitotta az egAsz falut As

6 mAs helyen foglalt AllAst, de idA kSzben a leAgett falu
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csodakat beszelnek, nagy JesivAt vezetett es tanitvAnyai

kozott volt a " A S4"Ch Rabbi Sabtaj Kakohen” az itt kozolt
elbeszeles bizonyitja csodAlatos emlAkezdtehetsAgdt.

Tortent egy alkalommal, XIII Lajos francia kirAly
Krakkoba latogatott es az volt a kivansaga, szeretne valami
kulonos, nem mindennapi dolgot lAtni. A polgArmesternek e-
szAbe jutott, hogy van itt a vArosban egy 9 eves zsidA fiu,
kinek bolcsessAgAnek mar gyermekkorAra nagy hire van. Hivat-
tak a fiatal R» Natant es a francia kirAly megkerdeztette
Tole, hogy tud e franciAul. Nem - felelte. A kirAly elfivetette

a fiaval a podgyasza kozott magaval hozott kdt kotetes fran-
cia nyelven irott klasszikus regAnyt, «nri sok olasz es la-

tin idezeteket is tartalmazott es XIII Lajos felkdrte fiAt,

hogy fennhangon olvassa el a kozel looo oldalt tar talmazd

konyvet.

A kiraly a konyv olvasasa kozben elszunnyadt As a

fia olvasas kozbei odaszdlt; apAm, ne aludj ! A kbzel 6

or4s felolvasas utAn a szent M'gAle AmUkajsz emlekezetbdl

elmondta pontosan az eges z konyv tartalmAt szordl-szora

belemondva azt is, amit a kiraly fia apja elalvAsa utAn

mondott es a kirAly maga ellenorizte a konyvbSl, anAlkUl,

hogy mAg csak egy szd franciAt is beszelt volna.

/

Eles esze, kabalisztikus tudomAnya, szinte pelda
nelkiili. Kiadott konyvve a "M'gAle Amukajsz" csodAlatos
konyv, ahol 252 magyarAzatot ir a VoeszchAmmAra As looo

formAban vilAgitja meg a "VAjikro" szavAban elAfordulA
"Xlef" betut .

Rabbi JAnkajv Beer Schonfeld idejAben kolera jAr-

vAny szedte Aldozatait SzikszAn. Egyetlen ember ki jArta

a beteg hAzakat As gondoskodott sziiksAgleteikrAl a Rabbi

Schonfeld volt, ki dacAra a figyelmeztetAseknek nap-nap
utAn vAgig jArta a betegsAggel sulytott hAzakat, betege-

ket lAtogatott As halottakat kisArt, sokszor sajAt maga

Asta ki a sirokat As mindenutt ott volt, ahol szUksAg volt.
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ILYENEK VOLTAIC & .

ElbeazAlesek 6s enizAdok.

A Semen RokAAch - a szantoi Rabbi mar 17 eves koraban

Rabbi AllAst toltbtt be As tudAsArAl As Ales eszArAl hires

volt. MAr 12 Aves korAban megnAsult As mAg a bar-mieveja e-

15tt fia szttletett (HAgAon lhAron).

Amikor a Pidjen hAbenra bsszegyUltek As a szertartAs

kozben kArdeztAk: hoi az apa? de az apa nem jelentkezett,

erre keresAsAre indultak kellemetlenul Arezte magAt a fiatal

apa az bsszegyUlt vendAgek elAtt As elbujt.

MiutAn Rabbi M. Lichtensteint KolomeAba felvettAk

a szikszAi HitkozsAg uj Rabbit akart vAlasztani As egyik
napon a hitkbzsAg elAljArAsAgAnAl megjelent egy fiatal

Rabbi, aki Bethlen (ErdAlyben) volt rabbi, hogy Atadja pA-
lyAzatAt szemAlyesen, miutAn az akkori hitkdzsAgi elnok R.

J. tomori fAldbirtokos volt, Hozza irAnyitottAk As tekintve,

hogy nap ko zben kint volt a mezAn, ugy kiment Rabbi Shmuel

Erenfeld a tomori foldekre As hamarosan megtalAlta JAnkev
Braunt, elmondja hogy mijAratban van, As szeretne elfoglal

ni a szikszAi Rabbi AllAst, azt feleli R. JAnkev, hogy na-

gyon szAp az ajAnlat, de ebbe a hitkbzsAgbe esak nagy Tal-

mud tudAs Rabbit vAlasztanak. Azt feleli Rabbi S.Erenfeld

ha felvesznek As gondoskodnak ellAtAsunkrAl, ugy lehetek

mAg nagy Talmud Chochem. Megtetszett a felelet Braun eln5k-

nek As mindjArt ott helybe fel is vette St, magAra vAllalva

a hitkbzsAg elAljArAsAgAval valA me gegyezAs t

.

A szikszAi R. JiszroAl Spiro a varanAi Rabbi ZchArje

fia a krakkAi nagy HkUblil "Mgala XmUkajsz" "Rabbi NAtAn Scha-

piro" leszArmazottja, kinek Ales eszArAl As memAriAjArAl



"laVn ’npm dk "V'im BchUkajszdj t4l4chU"

"mas »3vra naWTELCHtj BDAbk£ OVAJSZ" - "MENJETEK

SZULEITEK UTJAIN".

A Josdgos Eg megdld majd Mindannyiatokat hosszu 4let

tel, jdise ndchesszal 4s a mielobbi GUlo Slemoval eletUnk

"Umispotecho Jddzreni" Hendelkez4se segitsen meg Mindannyi

unkat.

A befejez4sk4nt kuldom Fel4tek SzUleitek 4s az el-

mult generdcidk szent szellemeinek k4relm4t 4s Uzenet4t ;

"man 'ovo aaVni -pay wpn"

"Keressetek a J6sagos torv4nyeit utjaitokon" 4s jar
jatok, menjetek SzUleitek nyomdokain,

"•naa nm’ai narma" "Szeretettel 4s f415

tisztelettel".

Jiszro4l Pleischmann
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zet adta kbrtilmAnyek Allati aorba terelik, amikor az ember

a szomoru kSrlilmAnyek miatt 'elveszti emberi voltAt, amikor

a szbrnyUsAgek kozepette az emberekbdl bArdnyok vAlnak, ami-

kor az emberi ArzAsek 4s tulajdonsAgok a megprdbAltatAsok

k5vetkezt4ben megsztinnek.

DAvid kirAlyunk lAtta, Arezte 4a megjbvendolte az

Altalunk AtAlt pokoli Aletet, hogy eljon az id5 4a Eurdpa

zaid4a4ga a mAsodik vilAghAboru idejdn oly szbmyii megprd-

bAltatAson, 4a embertelen kinoztatAson fog keresztul menni,

ami azinte pdlddtlan az eg4az 2000 Aves goleszban, mi akkor

nem voltunk emberek, csak bArAnyok, jidise sefelek, kiket

gyilkoa farkasok pusztitottak, 4s a kevAs a44risz hapldtot

lealAztAk 4s kivetkoztAk az emberi mivoltukbol, a szent

zsidd n4pet szAtszakitottAk, hat millid mArtir 4s a tobbi

megmaradt kev4s
, v4rtdl sebzd, megalAzott, letiportp embe-

ri szAmitAsba nem vett Soerisz HAnlAto. heftling, muszos s

bArAnyszerUen elAllatiasodva, let4rt az akkori Arzeseinknek

megfelelden az igazi utrdl, a lAgerokban, a barbdrizmus, 4s

gonosz szadizmus AmyAkAban , a pus ztitd halAl kapujAban, a

szerjny, AhsAg, a kinzAsok a rettenetes ordogbk idejAben,

mindannyian nem voltak embereknek szAmithatdk _ n n3K nW3 ««

"KszA AjvAd" elveszett bArAnyok eltdvedt Allatok, mindeniik-

bdl kifosztott roncsok voltak s mindannyian halAlra itAlve,

de "BAkAs amodecho - "-pay »pa M mily hihetetlen ra-

gaszkoddssal biztak 4s remeltek 4s kicserepesedett, aszenve-
ddstdl elvdltozott szAjjal k4rt4k 4s az elaszott testtel

vArtAk 4s biztak a Mindenhatd aegit 4g4ben f"?nn3® "I
0110

"Ki micvajszecho lo sochochti" Mindannak dacAra, nem felej-

tett4k el szent TanitAsait, nem felejtettAk el a DrAga SzU-

leik Altai belAjUk nevelt szent Tajre parancso latait , nem
felejtettdk el JdsAgos Mindenhatd , hogy "Kol hAnson© thAlAl

Ko" » '•» <^an novjn > bogy minden egyes lAlegzAs utAn„

minden egyes mozdulat utAn HAlAt Kell Adni naponta, ezerszer

4s szAzezerszer, hogy 4letUnket ujra 4s ujra meghosszabbitja,

hogy az elt4vedt bArAnyokbdl, a lAgeri roncsokbdl, jidise

emberek lehettUnk.

TestvAreink! Ne felejtsAtek el az 4yek tAvlatAbdl

mi voltatok, eml4kezzetek DAvid kirAly szavaira, "folytassAtok"



- 331 -

A befejezAs szavAnak a Thilem 119 fejezetenek utolso
poszikjat szeretnem magamnak As Mindannyiunknak megvilAgita-
ni w *3nty’ loswai nVVnrn ^nn "Tchi NAfsi UszhAlle-
cho Umispetecho JAAzreni" "Eljen lelkem, hogy dicsAitselek,
itelkezesed segitsen meg engem".

A kovetkezA poszik amit magyarAzni akarok s

” »nnaw kV inixa ’a ,ytay wpa nay nwa ’n’yn
" "Toiszi

ksze ajvAd bAkes Avdecho 9 ki micvaszejcho lo sochochti" "El-

tAvedtem, mint egy elveszett bArAny , keresd a szolgAdat 9 hisz

An parancsolataidat el nem feledtenu"

Ami nekem feltiinik es nehez miert nevezi meg DAvid
kirAlyunk az eltevedeshez a bArAnyt As nem nevezi meg az
embert? Az eltAvedt ember is keri As keresi a Teremtd segit-
sAgAt }

I„ orizz a bajban eltAvedt sotAtsAgben az ArzAkekkel
ellAtott ember jobban Arzi az eltAvedAs szomyusAgAt, „ „ De
talan a bArAny elhagyatottabb tud lenni az embemAl , As Ap-
pen az elhagyatot tsagAbal fogva a sok szenvedAstAl lehajtott
feje miatt 9 a komyezet ridegsAge kovetkeztAben elhagyatot-
tabb,, Igy a bArAny eltAvedAsAvel DAvid kirAly jovendolni,
vagy jelezni akar„ A "Mcudesz Dovid"-nak is feltUnik As 6

az alant kozolt magyarAzatot flizi; Mint az eltAvedt bArAny
nem tud visszatAmi nyajAhoz, mig pAsztora nem keresi,, ugy
nem tudjuk mi utjaink, cAlkitUzAsiink, ambicioink, eredme -

nyAt 9 mi csak kerhessiik a JAsAgos MindenhatA gyermeki a
HatalmaSp Irgalmatos PAsztort, hogy mutassa meg nekiink az

utat, amin haladni kell, mert torvAnyeit, a HozzA valA ra-

gaszkodas t nem felejtettuk el„

A szent "BAl-HAturim"RAbAnu JAnkev ben Oser Zcl. ir-

ja a "BchukajszAj szora" - mas n”t § isVn *npna dk"
"mas la’yn”

A betiik elotAtele "JArjatok az ApAtok utjain" An

osszefiiggAst lAtok DAvid kirAlyunk poszigja As a BA1 HAtil-

rim magyarazata kozott, DAvid kirAlyunk szent szavaiban Al=

noki jovendolAtAst Arzek, miArt sziiksAges sajnos az emberi

utrol ugy letAmi mint egy bArAny, ki kAptelen visszatAmi
sajAt erejebol nyAjAhoz, mert szomoru idoknek kell bekoszon-

teni, amikor az ember letAr az egyenes utrAl, amikor a hely-
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Buzafalva
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,
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,
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Varboc,
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zsiddk nagyresze kesobben elvandorolt, az utobbi iddben ket

zsido csalAd lakott ott? R, Mnase Dov Schwartz 4s R. MAir

Polak csalAdjaikkal.

EMLEK KIS ^ZS|GEINKRE.

Ezen megemlekezes azok kis kozsegek nevtelen Test-
vereinknek szol , Kiket adatok hiAnyAban nem tudok megorbki-
teni, Testvereink r kik az alant kozolt helysegekben eltek
es neveltek Gyermekeiket es az idok folyamAn a feljegyzesek
es a kulonbozS korulmenyek folytdn feledesnek mentek. Kuion-

klilon csillagokkent ragyognak, kegyelettel gondolunk RAjuk
is mert mindannyian Abauj Toma megye terlileten Altek.

Az itt kozolt kozsegekben talan sokban nem is lak-

tak Hittestvereinkj talAn csak orszagutjain jArtak, avagy
egy-egy csalAd, egy faluban, de Mindannyian driAsi msziresz
nefessel, leirhatatlan odaadAssal eltek elet-utjaikat min-

denuttj, ahol eltek eletmodjukkal a zsiddsAgukhoz vald hiise-

ges ragaszkodassal megszentesitettek. Ezen Emldkkonyvben az

Ok szent Nevtelen Emlekuket is megdrizzuk. Kozsegek nevei,

amiket kozulunk sokan csak most hallottak eldszor,es a hely-

segek olvasAsanAl az ott Alteket hivogatjuk.

Legyen minden kozsegben mas-mAs generAciokban elt
Testvdreink emleke Aldott.

Ai,

Ajfalucska,

Alsoszeplak,

AbaujalpAr,

AbaujszakAly,

Also es Felsd

Aranyida,

AbaujrAkos,

Abaujpakoly,

AbaszAplak,

Alsd-ds Pelsd LAnc,

Hutka, Bolzse,

BodvarAkd ,

BecsArd,

BemAtfalva ,

Balogd ,

Basko,

Beszter,
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valldsi szuks4gleteir51 4s a ritudlis vagdsrol, de pamo-
szejdt a csalddja eltartdsdra a szikvizgydrabol ami vesze-

lyes is volt szerezte. Nagy Csaladjabol csak Mnachem nevii

fia 41 itt a negevi Nir-Gdlimban.

Orbach csaldd, Hdsz csal4d 4s a Grosszmann4k .

1868-ban sziiletett Vizsolyban Acs Lipot festo, ipar-

miiv4sz 4s rajztandr Pesten az orszagos mintarajziskolaban a

rajztandrk4pz6t v4gezte 1889-t51 1893-ig majd 16 4vig a

szekszdrdi dllami fogimndzium tanara volt, utana a pesti

N4prajzi Muzeumba hivtdk. Iparmuv4szeti tev4kenys4g44rt

tobbszor kitlintettdk : Mildnd 19o6, P4cs 19o7, Miskolcz

1911. Helsingfors 1922. Szdmos mlivdszeti 4s mliv4szet - pe-

dagdgiai cikkeket irt hazai 4s kulfoldi folyoiratokba.

Vend4gi ;

R4gebben az 18oo-as 4vekben nagy hitkozs4g volt

templommal 4s zsid6 temetovel, de az 19oo 4v elejen na-

gyobb rdsziik elvdndorolt, csak n4hany zsido csalad maradt

ott.

Villrndny ;

Kis kozs4g 12oo lakdssal, de r4gi kis hitkozs4g.

Mdr 1775-ben lakott ott egy kis zsido kozoss4g, a szantoi

Rabbi Hg. Cvi Hirsch Hdl4vi odakbltozott, miutdn elhagyta

a hitkozs4get 4s kb. lo 4vig volt Villmdnyba 4s onnan ment

dt Mddra mint Rabbi. Ott 4lt Fried Mdrton csalddjdval, a

sajchet Deutsch volt, aki m4ly valldsossagdval , 4s gyer-

mekei nevel4s4vel dics6s4get szerzett magdnak.

Vilmdnyban jelenleg is 41 2 zsido csaldds Fried

Kdrolv csalddjdval vezeti fuszerUzletdt 4s Sonnenschein

Laci feles4g4vel 4s k4t lednydval.

Pdvamoki i

Regi hitkozseg m4g az 188o-as evekbol, az ott lako
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az alapot ertekes Aletsorozatukhoz, amely vAgig kisArte

oket egAsz AletUkon keresztUl. GazdAlkodAsuk , a cselddsdg-

gel szemben tanusitott bAnaamodjuk pAldAs volt As nagy

tisztelettel vettAk korul Oket.

R. JAnkev a szikszdi hitkozseg reszere templom
ApitAs cAljAra 3o katasztralis hold foldet hagyott. Mind-
ketten hosszu Aveken keresztUl Allottak a hitkozseg Alen,

4s annak dacara , hogy kora reggeltdl kesd estig el voltak
foglalva, de a hitkozsdg minden problAmAjdban kivettek rA-

szUket kAszsAgesen segitve.

Ott lakott mdg Roth Vilmos es 1938-ban Nemeti Mdr
gazddlkodott Tomoron de lakohelye Szikszdn volt. A tomori

kevesszamu zsidosAg mAr loo Awel ezeldtt is tevAkenykedett.
1867-ben Alt Tomoron egy Tannenbaum AhAron nevU foldbirto-

kos , ki nagy Talmud tudos volt As Chalachikus kArdAsekben
az ekkori iddk nagyjaihoz fordult egyik hires kArdAse volt
az akkori Tomoron 9 fArfinek szAmithatd egyAn volt As a
tizedik volt ki nyilvAnosan megszegte a azent szombatot,

As neszech, nem koser bort is ivott, R. AhAron T. azzal a
kArdAssel fordult egy Nagy GAonhoz, hogy beszamithatd e

minyenhez tizediknek, mikor 6 arra hivatkozik, hogy mint

alkalmazott az urasAgi birtokon a szerzodAse ArtelmAben

muszAj a szombatot megszegnie. de a minyenhez szeretne

hozzAcsatlakozni

.

Ott Altek mAg Schwartz ElemAr As csalAdja As Braun
Dezso foldbirtokos csalAdjAval. 1944-ben a hAboru idejAn a
kozeli csatArozAsok kovetkeztAben sok sebesUltet a Braun
kastAlyban helyeztek el ami ideiglenes katonai kdrhAznak

cdljAt szolgAlta, onnan vittAk aztdn tovAbb a szikszdi

vagy a miskolci kdrhAzakba.

Yizaolv ;

l6oo lelket szAmlAlt As kozottUk 4 bechoved zsidd
csalAd. R. Gerson Berkovits ki a vallAsos vidAki zsiddlmak
volt a mintakApe Sajchet volt, hogy gondoskodjon a vidAk
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lAd lakott ott„

Tomaszent-Jakah s

Ezemyi lakosa kozott ket vagy hArom zsid6 csalAd

©It, nevUket nem sikeriilt megtudnom.

Tomvos-N4metl ;

Rdgebbi kis hitkozsdg imahAzzal , itt Alt Grunstein

foldbirtokos a birtokAn, Breier csalad, a Honig csalAd,

korcsmArosok voltak, Moskovitzeko Griinfeld Jend 1944-ben

a munka szolgAlatosokat osszegyuj to ttek a falu melletti fol-

deken, hogy NAmetorszAgba szAllitsAk oket, de a vonatok

kesedelmes erkezese miatt az osszegyUj tott nmnkasszazado-

kat a kassai sAtortAborba, majd a teglagyarba iranyitottdk,

ahonnan pAr nap mulva szdllitottAk el Sopron komyekere

,

majd onnan Mauthasenba.

ToraanAdaska s

Kozel 500 lakds kozbtt egy zsidd csalAd Alts Feld

Miksa 4s csalAdja.

Tomor s

A szikszdi hitkozseg egyik reprezentativ, As sokat
tevAkenykedd csalAdjAnak volt lakhelye 4s birtoka, kik a
hitkSzsAg minden jdtAkony int4zm4ny4ben meleg sziwel vet-
tek rAszt. HArom generAcids HAnAgiri R, Eliezer Braun
kit Eliezer Tomornak hivtak tiszteletbdls

HAnAgid R. JAnkev Braun (R. JAnkev Tomor) 4s fiuk
Rq Doved ChA.iim (Dezsd) Braun

„

kik vagvonuk nagy r4sz4t

a szikszdi zsiddsAg int4zm4nyeinek fejlesztesere adomAnyoz-
tAk. HAzukat 4s birtokukat a szent Tajre szellem4ben 4pi-
tettek fel, aminek szent torvdnyeibdl jottAnyit sem enged-
tek, birtokukon sajAt templomuk volt, aminek eltartAsArdl

4s Allandd minyenrdl is sajAt maguk gondoskodtak. R. Elie-
zer volt az uttord - <5 vAsArolta meg a birtokot 4s tette le
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vissza, ketten visszajottek 4s IzrAelben, majd AusztrAliA-

ba vdndoroltak. Czeisler Imre 4s csalAdja, Fleaoh Herman 4s

csalAdja, kik oreg korukban Szikszdra koltoztek 4s 3 gyer-

meklikkel nem jottek vissza, 4s Grosz Armin 4s felesdge.

Szirmetri i

Szin melletti kis falu, ahol egy zsidd csalAd
lakott.

SzentistvAn-Baksa :

Kis kozseg, n4h4ny zsidd csalAddal, 5irsch4k„ 5

gyermekukkel , Ungerleiderdk. Schwartzek. 4s Grosazmarui

Ella.

Ebben a faluban 4lt egy jAmbor TAlmed-Chochem. zsidd

fi. Rouvdn Goldstein csalAd-iAval . szatocs uzletuk volt a

deportacidbdl egy leanya jott vissza 4s Tifrachban lakik.

TslkibAnva s

15oo lakosu kis kozs4g vasutAllomAssal , r4gl zsidd

telepiilAs. Ok segitettek az ott I4vd temAszeti kincsek ki-
fejlesztdsAhez, talAltak ott aranyat ,

perce11Ant, 4s forrA-

saiban gydgyforrAst talAltak, az utdbbi iddben k4t zsidd

csalAd lakott ott: Schwartzdk 4s Klein4k .

Torna-KomiAti :

Itt 4lt egy zsidd csalAd: Kohn PAl hozzAtartozdival

.

TomaszentandrAs :

Kis kbzsAg 5oo lakdssal. Zsiddk laktak ott, m4g a
regebbi iddben is, hires volt nagy vAsArArdl, ahol a vid4k
vAsArra jArdk talAlkozdja volt.

Tomabarakonv s

EgAsz kis kSzsdg 3oo lakdssal.EAgebben 2 zsidd csa-
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az arra Atment vAndorokrdl As szegAnyekrol , hAzuk mindenki

eldtt nyitva volt. Az Atutazdk lovai mAr onkentesen megalltak
a hAzuk tAjAn. A csalAdfd ott alussza AlmAt a falu koze14-

ben. A csalAd nagy reszet deportAltAk, csupAn Lqci 41 csa-
lAdjAval IzrAelben. Jdaka es GAza KanadAban, GAza sajnAla-

tos kbrulmAnyek kozt hunyt el pdr hdnappal ezelott. Ilonka

SvAdorszAgban 41.

SzAdeld s

SzAdeld hiress4ge az ott lAvd k4t hegy kozti "volgy".

H4gi hitk8zs4g volt, ahol hosszu iddn keresztiil laktak zsiddk,

ismeretes volt R. LAjb Czeisler 43 csalAdja jo szivArdl 4s

j6 tAkonysAgArd1

.

Szdlldsardd s

H4rom zsidd csalAd 4lt a 43o lelket saAmlAlo faluban;

Dancinger JdzsefnA . Dancinger Izidor . 4s csalAdja, As Dan-

clnger Jend.

SzAzfa :

HAtszAz lakdsu kis falu. Ott 4ltek nagy tiszteletben

rendes emberk4nt a GlUck csalAd egyik fla a szikszoi tfasser-

mann BertuskAnak volt a f4rje. Ott 4lt egy sajchet is, egy

nagyon jAmbor erlecher jid, csalAdjAval.

Szalaszend s

Itt utdbbi iddben 5 csalAd Alt; Friedmann Hermann

felesAgAvel 4s 3 gyermekAvel, a Weisz testvArek Elza 4s

Regina ,
Gut-fan*™* SAndor As csalAdja, a Fischer csalAd 2

gyermekAvel. Grossz La.ios csalAdjAval As a Bokor csalAd.

Szemere ;

A kozsAg kbzel 9oo lakdsa koztil nAgy zsidd csalAd

lakott. NemAnyi Simon As csalAdja 2 gyermekukkel nem jottek
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sajchettal a sajchet volt R. Rottstein. ki jelenleg itt
el az orszdgban 4s felesege Wei tm»n ledny volt Szdrazkdk-
bol. Itt is volt mdszdgetd 4s mdszkovek leldhelye.

Hittestv4reink b4k4s megertdsben 4ltek ott, egymdst

megbecstilve. Ott laktak a Qertner csaldd , a Gltick csaldd,

David es Laios csalddjukkal ,
Qroaazmann- Schifferdk. Neu-

mann csaldd , Klein Albertn4 4s Rothstein Herman csalddja.

s & p :

Ebben a kis falucskdban 4lt a Gnttmann csaldd,

Jozsefn4 fia Sdndor es k4t lednya.

Selveb s

Kis hitkozseggel, templommal 4s sajchettel rendel-

keztek, gondoskodva a teljes elldtdsdrol.Az l9oo-as dvekben

egy Gross

z

nevezetii Sajchet volt»vid4kre is jdrt, nagyon

erlech 4s rendes ember volt. Ket fia Avrohom Jichog 4s

Mendel Jsdie a szikszdi chederben tanultak. Utdna R.Citram

volt a metszd, kinek mely valldsossdgdn kiviil kivdld rim-

erz4ke volt 4s minden zsidd chdszeneban viddm grdmoldssal

viditotta a Chusznt, Kdlet 4s az eg4sz vend4gsereget.

Ott laktak m4g a Gertner csaldd (testvdrek) THlr

Rakacdrol keriiltek Selyebre. Grosz M^szdros valldsos, hiv6
ember, szakdllas zsidd ki szigoruan ragaszkodott a micvek
betartdsdhoz. Veje volt Lebovics

.

fia Vili VilmOa vigkedd-
lyii tradicid hU, a hdboru utdn Isrdelben 4lt feleadgdvel

,

4s fidval. Schwartz korcsmdros 4s Groaazmann foldbirtokos.

Szdrazkdk;

A tfeltmann csaldd lakdhelye. Itt 4ltek m4ly valld-

sos jdtdkonykodds sal teli 4letUket a falu idegenkeddsdt

lekUzdve a tfeltmann szlildk 4s gyermekeik, 4s vittdk maguk-

kal az 4let utjaira a gyermekei a falusi zsidd erlech asci-

resz-nefes4t. A szlildk mindketten jd szivllkkel gondoskodtak
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tak, de estenkint visszatertek otthonukba 9 mert Kassan

184o-ig nem lakhattak zsidok.

Miutan megengedtek a letelepedes t a rozgonyi zsido-

sag legnagyobb resze Kassara koltbzott. Kassa varos elso

telepesei Rozgony zsidoibol tevodott ossze. Idokozben a

nehany zsidd csaldd is elkoltozbtt ugy hogy tobb mint valo-

sziniileg az utolsd idoben indr nem laktak ott zsidok.

Rozgonyban van egy nagy zsido temetd. Sorsa ds a

templom sorsa reszunkre ismeretlen. Itt szijletett 1839-ben

Horovitz Lindt hires festd 9 ki hires csalddbol szarmazott 9

amelybdl sok hires ember s ko zottiik Rabbik kerultek ki 9 fi-

atal eveit Kassan toltotte, 1858-ban feltiint festmenyeivel

a Jeruzsalem pusztuldsanak emleknapja cimu kepe az 1873 bd-

csi vildgkiallitason kitlintetesben reszesult 9 sok zsidd

targyu kdpet is festett, ko zottiik a"Talmud tanitas"<, Ferenc

Jdzsef kirdlyt hdromszor festette le 9 kdpeit minden kiilsd

hatdsrdl lemondva puritdn egyszerusdggel raj zolta festme-

nyeivel nagy sikereket eldrve halt meg Bdcsben 1917-ben

„

Rakaca s

Forgalmas nagykozsdg, ahol hires vasdr volt es

gyakran es sokan megfordultak Hittestvereink, kik abbdl
dltek, es bevdsdddsaikat a vasdrokon vegeztdk

9 az egesz

viddkrdl , sdt mdg messzirdl is jartak a vdsdrra 9 ilyenkor

a rakacai templom megtelt a kora reggel imddkozdkkal . Test-

vdreink kik a napi munkdlkodds elott a Jdsdgos Mindenhatd

eldtt fejeztek ki hdldikat ds segitseget kdrve az Egi A-

tydnktdl az diet ds a kereskedes szerencsds folytatasdhoz ,

hogy csalddjukat becsiiletes tisztessdgben tudjdk eltarta-

ni 9 a kozsdgben is hithil becsiiletes jdmbor zsiddk dltek,

hires volt mdg a mdszkoveirol ds mdszdgetojdrdl. Kozel

lo csaldd lakott ott az utdbbi idoben , kozottiik a Fabula

csaldd „ 3 Groszmann csaldd 9 Gliickdk.

Itt is volt egy szdp kis hitkozseg templommal 9 ds
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Pdnvok s

Ott elt Klein Mordechd.i Laios 4s Csalddja 3 gyer-
mekakke] , egyik fiuk Dr. Jichog Aizik ki a talyai korzeti
orvos volt, jelenleg Bne-Brdkban el csalddjdval es a B.B„

orvos tdrsadalom egyik kivdld szem4lyis4ge, ki a Mindenha-
tdban vetett er6s hitevel kezeli pdcienseit 4s m4ly valid—
sossdgdrdl 4s gydgyitd keszsegerdl az eg4sz vid4ken ismere
tes.

Perecse s

A Drucker csaldd volt lakdhelye.

Pere s

Legutobb hdrom zsidd csaldd lakott ott, a Heiger
csaldd, kik koziil 6 ten visszajottek a ldgerekbdl, a Reich
csaldd, 4s fbldbdrldk voltak a Pischmann csaldd.

Ponroncs s

A falu lakdssdga kBzott egy zsidd csaldd lakott

ott a Berko csaldd.

Perkunas

looo lakdsu kis kozs4g, ahol 2 zsidd csaldd 4lt:

Braun Abris csalddjdval 4s Braun Jend csalddjdval

.

Rdsonv s

Ott 4lt az utdbbi iddben Braund Sdmuel gazddlkodd,
4s Klein Herman csalddjdval.

Bozgonv:

R4gi hitkozsdg meg az 1700 4vek elejdn Kassa koze-

leben. Nagyobb rdszUk kereskedd kik Uzletileg Kassdra jdr-
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tAk, miutAn egy padlason bujkAlva egy ^UKQZOTT, kegyetlen,

magyar asszony egyenesen a hatosagoknAl feljelentette Sket

Debrecer^be „ . . AsAm Jinkom DAm

A

bu.. 4s tomeg sirban temettek

el <3ket... Rivka leanya fArjAvel Klein Meirrel 4s ot gye-
rekAvel egyiitt Auschvitzban lelt4k halAluk. Ozv. DeutschnA

hArom gyerekAvel nem jottek vissza a deportAciobdl, R6th
SAndor negy gyermekAvel nem jottek vissza, 4s Reich Laioa

ezek kApeztAk az egyesitett Novaj-IdrAny faluk zsidd lakds-

sAgAt.

Nagykinizs;

KiskozsAg sajchettalo Legutobb Czitrom Sajchet volt
ki Selyebrdl kerlilt Kinizsre 4s ott Alt csalAdjAval. Ott
lakott meg a Fpgel csalAd 4s szatdcs lizletUk volt.

0 U g a :

R4gi hitkbzseg templommal 4s hitkozsAgi intAzmAnyek-

kel. A hitkozsAg alkalmazottja volt a sajchet a legutolso

volt Heisz Iron, az els5 vilAghdboru idejAn Rabbihelyettes-
kAnt ott mUkodott Schxick Antal Rabbi a szikszdi Forabbi

fia. A kbzsAgi jegyzd volt Kirschner. kinek Szikszon is

voltak rokonai . A hitkozsAgi tagok voltak az Altman csalAd,

Zeisler csalad, Goldberger PA1 As csalAdja, Grosszraann csa-
lAd, Grurorald csalAd, Schmied csalAd, kiknek egyik vejiik

Burger SzikszAn Alt. Guttman csalAd. Mindannyian kedves
kellemes emberek, szorgalmas, becsuletes As jo zsiddk vol-
tak. Onga Szikszd mellett az elso vasuti AllomAs volt Mis-
kolcz felAo A deportAlAs utAn, az ott Alt kevAs szAmu test-
vArek segitsAgAvel az alijAzni akard megmaradt ifjusAg eld-
kApzAsere As a szentfSldre felutazni akard zsidd testvArek
iAszAre chachsarAt - eldkApzAst alakitottak, egy rAszuk
mezdgazdasAgi kApzAst kapott As a tagok nagy rAsze rovid
idd utAn alijAztak.

PnsztaradvAnv

;

Ott Alt a Pfeffer csalAd , kik kozUl ketten: Poldi

As Ar«nka csalAdjaikkal itt Alnek.
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I. -ten f4ld, jdmbor viselkeddsiikkel nagy tiszteletnek
orvendtek, Heiman Igndc. kit felesegdvel 4s k4t lednyd-

val deportaltak.

Mogvordska

Kis falucska nehdny zsidd csaldddal , nevbk nem
ismeretes

.

Mona.i ;

Ott elt csalddjaval Reinitz ivrahdm (Jend) a szik-
szoi Reinitz Jozsef testvire, a falu korcsmarosakent , jo-
ravald, vallasos ember, csalddjdval „ Gyermekei koziil Sin-

dor Szikszdrol csalddjdval nem tirt vissza 4s Erzs4bet.

fiai B4la Canaddban 41, Emd csalddjdval Cholonban.

Makrancz ;

Kis hitkozsdg volt, a templom volt Lefkovitsekndl

.

a sajchet volt R. Zalczer .

Nv4sta;

Az egesz faluban ahol a lakdssdg egy resze fakiter—
meldssel foglalkozott egy zsidd lakott, aki a korcsmdros
4s a szatocs volt Friedmann , miutdn ferje meghalt Fried-

mann4 vezette az uzletet 4s korcsmdt.

Novai-Idrdnv s (Alsd- 4s Felsd Novaj 4s Idrdny).

Egy hosszu utca kepezte a hdrom kozsdget Alsd-4s
Felsd Novalj 4s Idrdny a Friedmann hdz eldtt Hit a tib-
ia, ami jelezte, hogy a haz egyik rdsze Alsd, a mdg-ilr r4—
sze felsd-Novajhoz tartozott. Az 19oo-as dvekben FH admonn

Bemdth valldsos erlecher jid volt a sajchet, ki abban a
szellemben nevelte gyermekeit, kik kozlil ketten elpusztul-
tak a szomoru iddkben , fia Jdnkev (Jend

)

mint munkaszolgd-
latos 57 munkaszolgalatos ba.jtdrsdval egyiitt egy nappal a
felszabadulas eldtt (okt<,6.-an) kegyetlen mddon meggyilkol-
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a fdliAnsok kozott toltotte, hogy ezen a foldon eldkAszit-

se MagAt az elkbvetkezd vilAgra amelyet 0 szent AletAvel

jdtAkonykodAsAval, gyermekeinek neveldsAvel egyszerii szereny-

sAgAvel kierdemelto Mint Habbi HAgAon R. Jlide OszAd

hUsAges tanitvAnya 4s hauzbocher^, kovette az Alet minden

vonatkozAsAban szent Tanit<5-Mester4t ki vilAgitd fAklyAja

volt a magyarorszAgi zsidosAgnak, Vezette a kis hitkozsA-

get 4s fogadta az eg4sz viddkrdl hozz4 forduldkat tanA.cs-

csalj AldAssal. A lakAsa kozeleben volt egy term4szetes

meleg forrasu mikve, ahol nap-mint nap tiszta szent lei-
T f

k4t 4s test4t megtajvlizta, 4s ahovd Rebe SA.iele ^ereszti-

rer V'st 4s a Cddik JiszmAeh Ma.ise Ujhely-

bdl is tobbszor odalAtogatottt Gyermekei 9 n4gy fia mind

kbvett4kj5t 4s 4vtizedeken keresztiil minden csutortokon

osszegyUltekj hogy egyiittesen a szent apjuk kozel4be 4s

kdsdbb a nyugvdhelye kozelebe tanuljanak. Az Ajjeli tanu-

I4sn4l Agd gyertyat tartott kezebe 8 nehogy tanulas kozben

elaludjon. A foldrol vald tAvozAsa utan szents4g4t igazol-

va megszlint a mikveban a meleg forras , amely csak az 6

szent szUks4gleteit kivAnta szolgAlni. Sirja folott CAdi-
koknak kiilld "Ohelt" emeltek t kozvetlen halAla utAn....

ahova sokan 4s kozottiik nagy Rabbik is elzarAndokoltak, hogy
a CAdik szent lelk4nek kozvetitd segits4g4t kerj4k„ Ott

nyugszik m4g Mchitnje 4s veje Snrtiel 4s DAvid Kizner„ ki

4pit4si vAllalkozo volt 4s kivAld zsid<5 emberek „ Ott lakott

m4g vejuk csalAdjAval R Ma.ise Blum a szikszdi rabbi fia
8

ki elismert TAlmed-Chochem volt erlecher jid„ Ott laktak
m4g a DAvai csalAd 8 Brand Zsiea csalAdjAval 8 4s Priedek..

Weiszek 4s Weisz kovAcs 4s Kupferstein bArld.

Kereszt-Patak

;

Itt is a Jonap csalAd vezette 4s irAnyitotta a
foldbirtokukatj rajtuk kivlil nem laktak tobb zsiddk, a Jd-

nap csalAd a MagyarorsAzgi zsidd arisztokratAk koz4 tarto-

zott.

Litka :

A 300 polgAri lakdssAg kozott egy zsidd csalAd Alt.
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a Herskovits dinasztia megalapitd jak4nt. Friedmann Gusz-
tdv ott halt meg 4s hAzanak udvarAn temett4k el az ott le-
v6 dombon, a haz iddko zorikent tobbszor cserelt gazddt, de
a jAmbor ember sirja ott vArja be a MessiAs jbvetelAt.

Kiskinizs %

Itt Alt Klein Adolf vendegszere to vallasos ember
felesegevel sokat j6tekonykodtak 4s ismeretesek voltak az
egesz komyeken joszivtikrSl. Ugyancsak itt elt Reinitz M6r
4s csaladja, fia Berti mar a deportAcid ut4n halt meg, le-

4nyuk (Grunwald ) 3 gyermekdvel nem jottek vissza.

Kuna :

Egyedijli zsidok4nt 4lt ott csalAdjAval erlech zsi-

dok4nt Fried Ljp6t az eg4sz komydken egyedlili szakAllas,

4s ebben a szellemben nevelte gyermekeit 4s meleg odaadAs-

sal 4lte 4let4t 9 a neh4z korulmenyek dacAra. A falu lakds-

saga tisztelettel besz41t rdla. Egyik fia a forrdi Rabbi-

nak volt a veje.

Krasznok-Vaida t

Ezen a helyen valamikor egy nagy huszAr katonai

tAbor volt 4s sok volt a katona 4s tiszt az ott szolgAlt

zsidd katonAk k4ser ellatAsArol 4s mindenirAnyu segitsA-

g4r61 az ott 4lt joravald rendkivdli rendes Goldstein csa-
14d gondoskodott 9 kik igyekeztek a zsidd lratondk neh4z
4let4nek kbnnyitAseket szerezni. Itt 4ltek m4g a Dressier
csal4d 9 Spitz Herman 3 gyermekAvel ,, Dr. SchlApan Lain* 4s

csalAdja.

Korldt i

RAgi hitkozsdg templommal aminek falai tele voltak

irva Tajre magyardzatokkal 4s kabalisztikus jegyzAsekkelj

amit a korlAti nagy C4dik Rabbi Kla.imenesz KAImen Berko-

Yitsch irt p ki eg4sz 4let4t a szenteeges magAnyban
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Dezsg csalAdjdval , de az eg4sz birtokot gazdasdgdval , hus4-

ges szak4rtelemmel BArd Adolf vezette mint intezd, ki irA-

nyitAsAval 9 a gazdasAg alkalmazottjai 4s az eg4sz falu el-

ismer4s4t kidrdemelte. K4t gyermektik Margit 6a Zoli csalAd-
jaikkal CanadAban 4lnek. A Rotftstein csalAd 4s SteinbergerAk

is ott laktakp

InAncs ;

Az 1800-as 4vekben is laktak ott mAr zsiddk. A Sil-

berberg foldbirtokos portajAn templom is 4pUlt, ahol szom-

batonkAnt 4s Unnepekkor imAdkoztako Volt metszd a legutdb-

bi Feldman. ki szellemileg is osszetartotta a zsidokat.

A Silberger foldbirtokos intAzdje Rosenberg volt 0 Ott 4ltek

m4g Wasserman SAmtiel csalAdjAval . Kl4ri leAnya itt 41 SA-

firban, Gzeisler P41 csalAdj4val 9 Klein B4la n4gy gyerme-

kAvel. Bokor csalAd 9 4s Silberger Armin.

JAszo ; (Jasov?)

Szepsi kozel4ben kis hitkozsAg templommal 9 a r4gi

Abauj Toma megy4hez tartozik. Itt van 4s itt drzik a Hi-

teleshelyi levAltArat. A tatArjArAs annak idejAn nagy kA-

rokat okozottc Az ott 4lt csalAdok kozUl ismeretes a Fel-

berbaum csalAd.

Joavafd ;

Szin kozel4ben kis kozs4g ot zsidd csal4d Alt ott 9

Klein Antal - 4s KAtoIv. csal4djaikkal 9 Roth Zolt4n 4s csa-

lAdja, Snitzer Dezsd 4s csalAdja 9 Reich Ferenc 4s csalAdja.

K A n y :

Itt 4lt Si monovitz csalAd szatdcg Uzlet4t vezetve,

Kereszt4te :

Itt ebben a kis faluban 4lt Friedmann Gusztdv^ki-

nek egyik leAnya Herskovits J4zsefn4k4nt keriilt Szikszdra,
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Hatar menten vamhivatal csenddrseg a Kassara uta-

zdk a sziikseges vames utlevel vizsgalat utan atszalltak

a mdsik vagdnyon vdrakozo szlovdk vonatra. Sok esetben

voltak segitsegere az dtutazni akaroknak dacdra a megfe-

lemlitesnek az ottani zsidok. A 2 haboru utan miut’an a

hatdrok lezarultak segitettek a brichat az alijazni aka-

roknak, hogy celjukat a szomszed orszagon keresztul eler-

j£ko

lo zsidd csaldd elt, imahdzuk volt, Sajchet ds a
hitkozseg kereteben jotekonykodtak is.

Ott elt harom Herskovitz csaldd, Heislerek

.

volt

egy etterem amit a Reichmanek vezettek ds a Reichmannd fd-

zott a kemelhdritoba sinylodok rdszere. Quttmannek. lea-

nyuk visszajott a deportacidbdl dd Flesch Zoltdn felesege

volt. Pfeffer csalad, Lovy csaldd korcsmdrosok voltak.

Trontstein csaldd.

Hidveeardo ;

Itt lakott egyedul az egesz faluban a Klein csaldd.

Hemadtihanv ;

Kassa melletti helyseg, kozeleben volt a hosszu

alagut araelyen a vonat keresztul utazva Eperjesre ert, a

vdmvizsgalatot ugy a szlovdk, mint a magyar hatosagok bent

a vonatban az alagutban vegeztdk, legjobb tudomasunk sze-

rint az utdbbi iddben nem laktak zsidok, inert a hatdsdgok

eltanacsoltak dket.

He .ice ;

Egesz kis falucska egy zsidd csaldddal, Friedmanndk .

Hernad-Szent-Andrds :

Nagy zsidd foldbirtokos elt ott birtokdn; Silberberg
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Holldhdza ;

Hires volt a majolika edenyeirol , amit itt gydrtot-

tak. Nehdny zsidd csaldd lakds volt ott, kik fdleg keres-

kedelemmel foglalkoztak.

Heraddnetri ;

Egy zsidd csaldd lakott ott; F-Hednwnndk.

Hemddkdrcs ;

Friedmann Adolf volt szikszoi hitkozsegi elnok szare
mazdsi helye. Jd zsidd sziildk gyermekekent szivta magdba az
orok zsidd szellemet, amely aztdn elkiserte egesz elete fo-
lyamdn. Ott dlt mdg Klein Sdndor ds csalddja, ds Hersknvi ta

Jend ds felesege.

Hemdd-Vdcse ;

Mdsfel ezer lakdsu falu volt ds lo zsidd csaldd dlt

ott, kik sokban segitettdk a falu lakossagdt. Klein Mjksa.

Stem Izidor ds csalddjaik, Eberstdrk csaldd 8 gyermekdvel,

kiket husdges murikdlkoddsukdrt cserdbe egy jogtalan intdz-

kedds folytdn 1941-ben kiutasitottak de kesdbb ujra vissza-

jdttek.

Kirchner szabd ds csalddja Olga lednya megmaradt, a

Gross

z

csaldd, tfeiszberger csaldd, kik- nagy gazdalkoddk

voltak ds utvdllalkozd is volt, Goldstein Mano kereskedd
egy lednya itt dl az orszdgban. Schiffer Simon 5 gyermekdbdl

csak egy maradt meg, ki itt dl az orszdgban. Gazddlkodtak
ds ttzletUk van. Dr. Kresz Jakah iigyvdd, Gonczi Andor tiszt-

viseld ember volt, ds a Gliick csaldd.

Hidasndmeti ;

A sanyargatdsok a kinoztatdsok magyar"Dachau"-ja

abol kdmelhdritd cimen drtatlan zsiddkat szenvedtettek.

(Errdl kU18n leirds)

.
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Halma.i :

SzikszA kozeleben, regi kis hitkozsAg templommal,
temetSvel, valamikor nagy hitkozsAg volt. Az elSimAdkozd
4s egyAb vallAsi dolgokat a Sajchet vAgezte, As a legutAb-
bi R. Eliezer Landeszman volt tobb gyermekes nagyon vallA-
sos ember.

Kozel 25 csalAd lakott Halmajon, kik hitkozsegi

intezmenyeikrol maguk gondoskodtak. Itt Alt SpAn Adolf

csaladjAval, kik kesobb Szikszora kerultek a vizimalom

tulajdonosakAnt , ismert emberek voltak es nagy tiszteletnek

orvendtek, amit puritan eletiikkel es jotAkonysAgukkal Ar-

demeltek ki. Dr„ Simon Jen5 volt a korzeti orvos, ki min-

denutt ott termett ahol gyogyitAsra volt szukseg. A gyer-

mekek es az ifjusAg az iskolat Szikszon, a felsobb iskolAt

Miskolczon vegeztek.

Friedmann fakereskeddek vallAsos emberek voltak,
kiknek sikerlilt a vAszes iddket Pesten atveszelni 4s a hA-
boru utAn az eg4sz csalAd IzrAelbe alijAzott 4s gyermekeik
az orszAg 4let4ben fontos poziciot toltenek be.

Ott laktak meg a Zi rnmermann csalAdok, SAmnal . 4s

Sdndor. Srossz SAmuel csalAdjAval, Roth SAndor. Klein. Yil-

mos 4s csalAdjuk, Fraenkel Herman csalAdjAval , Gera tier
leaAkne .MandlovicsAk . Mindannyiuk koziil csak nagyon keve-

sen jottek vissza a deportAcidbdl

.

Homrogd s

Kis falu ahol kAt vagy hArom csalAd 4lts tfe-iaz M-ikaa

4s felesege. Weisz Laios 5 gyermekAvel 4s Spitz PAter .

Ifomrogd 4s Tomor kozeleben van az a hires utkeresz-

tezodes , amelyet hAromszognek neveznek, amely 3 fontos utat

kot ossze rajta hid, a hAboru alatt nagy harcok folytak az

oroszok 4s nAmetek kozott 4s 8 alkalommal cserAlt gazdAt a

hid amelyet a nAmetek mindjArt az els5 alkalommal felrobban

tottak.
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lddja dltek ott tisztelettel teljes eletet.

Gaawend4gi :

Egy zsidd csaldd 4lt itt: Frieddk 2 gyermekukkel.

Gagvbdtor :

Gagybdtor kozsdgben 4lt jo vallasos 4s szorgalmas

zsiddkdnt Czeisler Igndtz csalddjdval a kozsdg lakossdga

nagy megelege ddsdre , mig Igndtz gyermekeivel gondoskodott

a pdmoszerdl (megdlhetdsrdl) . Felesege j6 sziwel jdt4-

konysdgot gyakorolt, minden arra jdrt, vagy betert vendor,

vagy ldtogatd otthoni kiszolgdldsban reszesult, meleg zsi-

dd sziwel. Hdzukban felneveltek egy drva lednyt sajdt

gyermektikkdnt , Ida 4s ferjhez adtak szuldhoz mdltdan.

Gyermekei a hdxrut dtvdszelve Sdfir mosav szorgalmas dol-

gozdi kbz4 tartoznak, Mb. Szuleik szellemdben, egyik test-

vdruk Amerikdban 41. Ott 4lt m4g a birtokdrdl hires Szel4-

nvi Aradd foldbirtokos, kinek 2 lednya orvos volt.

Gibdrt ;

Gibdrt kozsdg 4s az egesz vid4k nevezetes szemdlye

volt R. Jermije Cwi Berkovits , ki valldsos Tdlmed-Chochem

4s gazdag ember volt, kit jd sziverdl 4s jdt4konysdgdrdl

ismertek. Az 6 tulajdondt kepezte az eg4sz korny4ket elld-

td nagy villany turbina. 4 nagy malom a hidon 4s a kompon

dtjdrds berlete, hdzai, 4s kozotte a sajdt lo szobds lakosz

tdlya, ahol klilon szobdk teljesen berendezve dlltak az dt-

vonuld, vagy az ottartdzkodd idegenek da szegdnyek rdszdre,

teljes ingyenes elldtdssaJL. Gyakran jdrt Kereszturban a

nagy Cddik Hebe Sdjelendl ,* khovd minden hdten egy jdl fel-

pakolt szekdr lisztet 4s egy4b 4lelmiszert klildott elosztds

v4gett. 5 maga hunfalvai (hunszdorfi) tdlmed volt 4s gyer-

mekeit odakUldte 4s abban a szellemben nevelte, kik nyom-

dokain haladtak. Sdgora volt Veisz . ki szint4n ott 4lt

csalddjdval 4s a Feuerstein csaldd.
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Halmos. fci ott Alt csalAdjAval. A Berkovits csalAd R. Mendl

kinek felesAge Rabbi HAcAdik JAkov Frankfurternek volt a
testvere, ismeretes volt jAtAkonysAguk, As erlech gyermekeik-
rol „ A Fried csalAd As Jfozottiik az orszAgban is nagy tisz-
teletnek orvendg SAndor . A Flacenbaum csalAd, Klein MArnA.

LAng Bela.

Felsg-KAzsmArk ;

Az utAbbi idoben kAt csalAd lakott ott: Lovy Erng

korcsmAros es csalAdja, As Neumann ki az egAsz vidAk kovA-

csa volt.

FullokArcs :

Ebben a faluban 2 zsido csalAd Alt: Snilberger Armin

As csalAdja As Griinwald Laios.

G a d n a :

Kis falucska volt, ahol kAt csalAd Alt elvegyiilve

a polgAri lakAssAg kozott meggrizve a tradicionAlis zsidA-

sAgukat, Griinwald Miksa As csalAdja As Silberger csalAd.

ImAdkozni As vAgatni FelsgvadAszra jArtak.

Garadna :

Kisebb hitkozsAg templommal As Sajchettal. A kozsA-
gi jegyzg zsido volt Sziics Andor az AvrahAm csalAd sziiletAsi

helye. A csalAdfg, Mgr elhunyta utAn ozvegye vezette iizle-

tiiket. Nyolc tagu csalAdjukbol senki nem jott vissza.

Ceisler JAzsef As kAt gyermeke, Deutsch JakabnA As

csalAdja, Dr. HorvAth AmoldnA fiAval, Fischer La.ios As

csalAdja, Lissauer MiklAs As felesAge, Guttmann Adolf As

csalAdja, Reich JAzsef As csalAdja, Lowinger Ferenc As

csalAdja, Snorer NAndor (Nuazn) Sa.ichet felesAgAvel As 11

gyermekAvel, Vohl ZoltAnnA As fia. Stem S.-nA 4 gyermekA-

vel, Schaeffer ZoltAnnA As csalAdja, Guttmann Miksa As csa-
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Felsd-Vadasz

;

Kozel looo lakdsu kis kozseg, ahol nehany zsidd csa-

ldd elt. Volt templom, sajchet, a templom Deszberg Mor por-

tdjdn eptilt, ki erre a celra telket ajandekozott.

Elt ott egy Grosszmann nevezetii jid, ki nagy Talmud

tudds volt es egesz lletenek minden szabad idejet tanulds-

sal toltotte.

Deszberg sajdt birtokAn gazdAlkodott. Ott dltek meg

Keller Jdzsef es csalAdja, Barthek Adolf ki Sz.AndrAson ve-

zette a Silberger foldbirtokos birtokat. BernAth Jdzsef es

csalAdja a Jonap csalad ket leanyukkal : Eva es Kato .

Felsd-Keked :

Ezen kozsegben egy zsidd csalad elt: Klein Miksa ket

gyermekevel. Nem tertek vissza.

Felsodobsza :

A HernAd kozeldbe 15oo lakossal, az ott dlt hittest-

vereink, Rosenberg Izidor es csalad .ia. Spitz Miksa csalad-

jAval, Horovitz meszAros csaladjaval, Klein Dezsd . A malom,

amely ott volt zsidd tulajdon volt, kinek legutobb a veze-

tdje Rubin Armin volt.

Felsdgagv :

A posta es telefon Encsen volt. Itt eltek a Blau

Adolf csalAdja. Ozvegydt es ot gyermeket deportAltAk.

Schaeffer Jend felesegdvel es harom gyermekukkel nem tertek

vissza. Fischer Bmd felesegevel. es Lefkovits Dezso .

F o n v t

Kis kozsdg SzAntd kozeleben, az ott lakott zsidd

csaladok emeltek a kozsdg drteket. A kozsdg jegyzoje volt
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fia szintAn haza jott, Silbercer fbldbirtokos As KemenvAk

a falu fliszeresei voltak*

Petek s

Halmaj kozeleben 700 lakAsa koziil 3 zsid6 csalAd elt,

BuchAlter foldbirtokos csalAdjAval , es ket Gross

z

csalAd;

SAmuel es Adolf.

DichAza ;

A Jdnap csalAd Altai felejthetetlennA tett tanya.

A Jonapek foldbirtokos ok voltak, kik a zsidA arisztokrata
mintakepei voltak, magas, szep szAl emberek, arendasaik
mindig aldottak Aket, mert birtokukon az akkori fe1teteleknek
megfe leloen tobbet biztositottak cseledjeiknek . CohenitAk

voltak es anikor kocsi jukon SzikszAn keresztiil hajtottak,

a parasztsAg nagy resze levett kalappal tidvozbltAk a templom

eldtt megAllt es kiszAllt fiaival egyiitti Jonapot.

Egyik fia fogorvos volt As a harkai lAgerban volt

orvosi beosztAsa. Jelenleg Miskolcon Al. Egy leAnyuk IzrA-

elben Al.

Egemek ;

KAt zsid<5 csalAd volt lakhelye, Reich ZoltAn As

ozv. Klein SimonnA .

Fancaal ;

Az utdbbi idoben mAr nem lakott ott zsidA, az utol-
sA zsidA csalAd mAg az elsA vilAghAboru elAtt kivAndorolt.

De a fancsali nagy zsidA temetA tanuja, hogy ott valamikor

nagy hilkbzsAg mtikodott As csak a kbril ImAnyek folytAn Ar-

vult el a hely a fancsali temetA kozkincs , azent-hely ahol

az idA mohAja betakarta az ott AHA sirokat, de mi mindany-

nyian az ott pihenAket a tobbi temetAinkben pihenAkkel so-

hasem fogjuk el felejteni, kik mindannyian a feltAmadAara

vAmak.
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1925-ben abonyi, majd 1929-ben losonci Rabbi lett.

Bodvaazilaa ;

Kis kozsdg. Tobb mint looo lakossal, ahol 3 zaido

caaldd 4lt; Kohn Liodtnd 4a fia, Lovinger Gvula caalddjd

val 4a Dr. Rosenthal Felix.

Buzita ;

A szlovdkiai hatdr kozeleben, 1949 utdn miutdn a

hatdsdgok nem engeddlyeztdk az alijdt itt I4pt4k 4t a ha-

tdrt illegdlisan mindazon teatvdreink, kik k4ptelenek vol-

tak volt otthonukban fel4piteni leiombolt dletuket.

Itt 4lt birtokdn Ungdr foldbirtokos csaladjdval.

Biidd s

Kia falucaka egy zaido csaladdal : Hiradidk .

Butto

a

;

Mezdgazdaadgi falu nagy azeazgydrral, amelyet Cinner

Bndr44k vezettek caaladjukkal egyiitt ott 4lt m4g Selvmea

Jend felea4g4vel 4a k4t lednyaval.

Caenvdte ;

600 laikdau kiakbzadg, k4t zaido caaldd lakott ott.

Fried Igndc 2 gyermek4vel nem tdrtek viaaza, egyik Veje

volt Roaenberg Mand a 8z4ntdi hitkozseg volt elnoke . P4ter-

freundnd 4a caalddja, P4terfreund egy eliamert hirea foot-

balliata volt.

Caobdd s

900 lakdau kiakozadg vaauti dllomdaaal, ndhdny zsidd

csaldd ia lakott ott. Ozv. Moakovitznd 4a hdrom lednya,

egyik viaazaj8tt a deportdcidbdl , a Fleach caaldd. egyik
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BoldogkdvAral.ia s

Az 1800-as Avek eleven ndpes hilkozsAgnek szAmitott.

Tobb zsidd csalAd lakott itt, kik hitkozsegbe tombriiltek.

KAsobb tobben elvAndoroltak As meghaltak As az utobbi idd-

ben 3 kis falu zsidocakai lAtogattAk a falusd viszoiylatban

elAg nagy As szAp templomAt.

A deportAlAst megeldzd evekben mar csak BoldogkdvAr-

alja s B-Ujfalu es Cece kis szAmu zsidosAga, nehezen tudtak

a saombati minjent Ssszeihozni. A meleg szivArdl ismerfc gAbe

Herskovits ElinAtAn (Ede) ki a minjen bsszehozAsAer-t a kAt

hiiseges erlech eldimAdkozdval Dick Zsiemond As CAcArdl

Guttmann bAcsi oly sokat fAradozott, As hozzAsegitett Ujfa-

lubol Klein Led . mindent elkovettek, hogy a rAgen Api tett
B.-vAraljai templombdl szombatonkAnt egy minjen zsidd Ahi-
tatos torkAbol 9 a verejteke s hAtkoznap utAn fohAsz szAlljon
fel a JosAgos Szent Trdnusa felA, imAik meghallgatAsra ta-

lAltako De a gonoszok barbArizmusokba nem vAlogattak.
r

Az ordog itAletAt eldszor a Jdkon, a szenteken hajtottAk
vAgre.

BoIdogkdvAraljArd1 elhurcoltAk a Herskovits iSliAtAn

egAsz csalAdjAt p ozv 0 FriednAt As leAnyAt SlzAt 0 Weisz De^
zsd o LAszld BAlAnA Aa fiAt, Feuerstein JdzsefnA , As fiacs-
kAja Gyuszi, a Yieder csalAd, ozv„ HarsAnyinA As csalAdja f.

Herskovits csalAd, Duk Esigmond As csalAdja.

Herskovits VilmosnA As gyeimekei (sziil. Strausz

SzentistvAn-BaksArdl ) gye rmekei SAndor Kispestrdl kerlilt

IzrAelbe As Mazor kozsAgben telepedett le, ott halt meg.

FelesAge mint Ruth (hAmoAvijA) htisAgesen teljesiti zsidd

kotelesseget FArje As GyeimekeL szellemAben a Tdra eldirA-

sa szerint. Tes tvAreik Imre , SAndor , Miklds , Lili.

1889 okt. 17-An szUletett BoldogkdvAral.iAn Reschofszky

Artur Rabbi, 1916-ban bolesAsz doktorrA avattAk As 1918-ban

Rabbi lett As a pesti izrAelita hitkozsAg vallAstanAra lett,majd

1922-ben a nagyatAdi hitkozseg vAlasztotta meg Rabbinak,
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Beret :

HArorn zsidd csalAd elt ott: tfeisz csalAd, kinek

hArom leanya visszatert a deportAciobol, a Hartmann csalAd

As Laxek .

Berenca :

Regebben tobben Altek ott, legutoljdra egy zsido

csalAd Alt ott.

BecskehAza :

Itt elt egy nagyon vail6sos erlech zsidd ember csa-

lAdjAval: Veisz Mjklos

,

kik koziil senki sem jott vissza.

Bodolo

:

Rdgi hitkozsdg az 17oo-as evekbol, amikor tobb zsido

csalAd telepedett le. Viragzo kis hitkozsdget letesi tettek.

A Tannenbaum Rabbi dinasztia csaladi szarmazasi helye, ott

szuletett 1787-ben a vilaghirU nagy GAon Rabbi Volf Zeev

Tannenbaum V'st szendrdi Rabbi, aki azenteletii nagy

Talmud tudos volt As tobb biblikai As chalachikus tartalnru

konyvet irt:

"Rchajvasz HAnohor, PAlge MAjim, Ajelesz HAsAchar" cimen es

1836-ban nagy jesivAt letesi tett, majd kAsdbb Verpeletre

kerlilt 4s 1837-ben halt meg Verpeleten. Az ott lako zsidok

nagy resze mAr rAgebben elkbltozott es az utobbi iddben

ott elt zsidd Testvereink; Lefkovits , MArkusz , es Komhausgr
csalAdok.

Bodvalenko s

Falucska 4oo lakossal, kozottUk egy zsidd csalAddal

GlUckAk, kiknek sorsa a hAboru utAn ismeretlen.

Boldo g-U.ifalu:

Herskovits VilmosnA . fia Ma.ise As lednya Erzsike .
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Arka t

Kis falucska 2 csalAddal t a Berger csalAd 4s a

Feuemamn csalAd,

Abaui - Devecser :

Landszmann csalad kAt gye rmekiikkel 4s AvrahAm Jeno

csalAdjAval, csak a csalAdfd t4rt vissza .

Alsd-KAzsmArk t

R4gL hiikozs4g m4g az 1880 Avekbdl r4gebben tobb

mint lo zsidd csal4d Alt kik hitkozsAget alkottak, kiilon

sajchetjuk volt, A kozsAg jegyzdje Ritter MArton volt,

A zsidd fbld birtokos volt Kohn MenvhArt. ki ott 4lt csa-

lAdjAval , Spore r Schaibet ki ott vdgezte rituAlis szent

feladatAt, a tAllyai hitkozsAghez kerult,

Ott 4ltek m4g Hermann PA1 korcsmAros Ferencz fiAvail ,

UngAr 4s csalAdja, Neumann csalAdja,

Alsd-KAked s

Nevezetes fiirddhely volt GSncz kozelAbe 400 lakds-
sal, regebben lsktak ott zsiddk,

Aranvos-Puszta %

Nyaraldhely volt Udiildvel, ahovA sokan jArtak vala-

mikor, A nAhAny zsidd csalAd csak Atmeneti hellyel lakott,

Bakta s

RAgebben kis hilkbzsAg volt templommal As tobb zsi-

dd csalAddal, az utolsd iddben 5 csalAd lakott ott:

Schdffer Mdr. Czeisler IgnAtz csalAdjaikkal, HAyer
Dezsd. Fischmann Mdr 4s csalAdja 4 gyemekAvel, Groaag La-

,ios As csalAdja As FgamaniL nagykereskd volt.
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cimen.

Gottlieb 4s csalAdja, Fried Henrik gazdAlkodd, Mann

Adolf 4s Hermann csalAdjaikkal , Veisz Jdzsef mAszAros fele-

sAgAvel As leAnyAval nem tArt vissza,, Albert csalad 4s a

Stem csalAd.
- - - —

Alsd-4a Felad Misla;

Kassa melletti kbzsAgek vasutAllomAssal, 1944 szep-

temberAben a vasut kozelAben osszegyUjtStt munkaszolgalato—

sokat ott vagoniroztak , hogy Sopron kSzelAbe szAllitsAk,az

ott felAllitott lAgerokba.

Harka, Balf » Cenk, KopjahAza, Sopronkdhida , Hidegs4g,

a hAboru el6tt lakott egy k4t zsidd csalAd, sorsuk ismeret-

len.

Alad-4a Felsd FUggod s

Ott 4ltek Griinfeld Irmin csalAdjAval k4t LeAnyuk

visszat4rtek a deportAcidbdl. Guttmann Gyula felesAgAvel,

Hold AvrahAm ki szint4n Atv4szelte csalAdjAval a vAszes

iddket.

Alsd-es Felsd CAce :

A ket kis kozsdg lakdssAga 500 lelket szAmolt, abol

2 zsidd csalAs Alte tradicid hiien szorgalmas munkAlkndAaflfti

AletUk, A Frankfurter cealAd ki testvAre volt a kassai CA-

dik Babbi JAkev Frankfurtemak o V'it 4s « Guttmann

csalAd.

Alsdagy?

Ezen kozsAgben k4t zsidd csalAd lakott: Griinbercer.

Zs. felesAgAvel 4s 6 gyermekdvel , kik kozlil csak egyedlil

Emd t4rt vissza 4s a Fried csalAd.
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Amerikaban el, ozv. Meerne es fia Ignatz felesegevel.

Rosenberg Jozsef felesegevel es 5 gyermekevel , Adlerne

.

Danzigerek .

Abauiker :

1300 lakosu kis falu. Volt imabAz, es egy nagy
malom, akinek tulajdonosa volt Grunwald . egyideig Fried-

mann Simon vezette ki jegyzS (kbzsegi) is volt 6s kesobb

Pestre keriilt itt laktak meg a Fried csalAd.

Abaui-Szolnok :

Itt eltek esaladjukkal a Tepperek, kik bomagyke-
reskeddk voltak es gazdAlkodtak, 6s a falu lakdssAga tisZ'

telettel vette 6ket koriil.

Abau.ilak s

Fakitermelo vid6k erddk kozelebe, egy zsidd csalAd
lakott ott, aki nagy Talmud tudos volt. Szigoruan a Tajre

eldirasainak megfeleloen 6lte csaladjaval 6let6t, a falu
lakossAga nagyrabecslilte Reichard MiksAt (MordcMi) kinek
szatocs uzlete volt.

Alan- 6a Felsd Mera :

ImahAz volt, ott 6ltek a Berkovits csalAd, Veisz
DezsS 6s csal6d ja 6s itt sziiletett I860 Friedmann Il6s
ird, ki IriilonbozS jesivakban tanult es utAni irdi pAlyara
I6pett.

Cikkeiben minden erovel az ortodoxia 6s a neoldgia
egyesitesen fAradozott, ennek elerAse vegett megalapitotta

1912-ben az IzrAel cimii lapjAt, amely ket 6ves mukbdAs utAn
megsztint, tobb konyvet irts

1899-ben A 3sido VAllAs a Modern Korban, 19o2-ben A
VArtAn, 19o5 A Magyar ZsiddsAg egyszeges Szervezete stb.
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hirU gyermekorvos , ki 1878-ban szUletett Aszaldn, 4s kord-

nak egyik legnagyobb gyermekbetegsdgek specialistdja volt.

1913-ban mdr egyetemi tandr volt, es a csecsemdk gyd-

gyitdsa terdn sokat tett. Szdmos drtdkes tanulmdnyt es or-

vostudomdnyi konyvet irt, a hazai 4s a kUlfoldi folydira-

tokban.

Dr. Flesch Pdter orvos, Kdlmdn . Zoli , Katd, a Flesch

csaldd jelenleg 416 tagjai mind Amerikdban 4lnek.

A Friedmann csaldd, Szv. Guttmanne , Yas4k . 4s a
Cjnk csaldd

.

1937-ben, amikor a Gombos f4le dogmdk kezdtek terjedni
az orszdgban, egy nagyon tragikus kegyetlen gyilkossdg hozta
ldzba 4s dobbentette meg az egdsz vid4k zsiddsdgdt;

Az egyik szombatra virradd ejjel gyaldzatos mddon

a szadizmus eszkozdvel meggyilkoltak a Hollander hdzaspdrt,

BecsUletes, joravald, finomlelkii emberek voltak H.-4k, akik

mindenkivel csak jdt tettek.

A tetthelyen tobb bizonyit4kot taldltak, de a tette-

seket a kirdlyi csenddrsdg nem taldlta meg, mert nem is

kerest4k - a bliniigyi aktdkra egyszeriien pontot tettek.

Ily tragikus kdrtilmdnyek ko zb tt fejezSdott be annak

idejdn is, mdr egy eg4sz 4leten keresztUl glircolt zsidd

csaldd 4lete.

Abau.ivdr;

Hidandmeti kbzeldben ki falucska, ahol tbbb mint

40 zsidd I4lek 4lt. lo csaldd kiknek legnagyobb rdsze nem
tdrt vissza a deportdldsbdl.

Muller Mdtvds 4 gyermekdvel, Gelb csaldd 3 gyerme-

kQkkel, Ldng csaldd, Princz Herman csalddjdval, (egy lednyuk
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TAlmed Chochem kivAlo bAl-bosz, aki vallasossAgAval
As korrekt iizleti tAnykedAsAvel nagy tiszteletnek orvendett
a falu lakosaitol«

Piai jesivAban tanultak, es leAnyai is Talmud tudAs-

hoz mentek fdrjhez.

l9o3-ban nagy es bennsoseges iinnepi esemeny tortent

VadAszon, R„ J„ Ajzik Grossz iratott egy SzAfer-TorAt, a

templomuk reszere , es azt iinnepAlyes keretek kozott kiser-

tek chupe alatt szikszordl a vadaszi templomba, amelyen az

egesz szikszoi hitkozseg apraja-nagyja, a videkiekkel egye-

tembe Rabbi Saul Erenfeld a szikszoi Fgrabbi vezetesevel

vett reszt
,
gyalogosan, enekszoval kisertek a tobbi TorAk

kisereteben Vadaszra, ahol a Tora elhelyezese utan 3 napos

iinnep volt es ezen ido alatt a Grossz csalad gondoskodott

az iinnepi ellatasrol.

A Grosz csaladokbol Nandi maradt meg Felesegevel

,

es Rovere ket gyermekevel, Ott laktak meg a Roth csalad,
kinek csalAdfoje M„ meg az I vilAghAboruban elesett szor-
galmas dolgozo emberek voltak, Roth Gyula csaladjaval, Betty
nevii leanya csaladjaval Amerikaban Al.

Landszmannek korcsmarosok voltak, Lajos, ki Szikszdn

Spiro Nandor boriizleteben dolgozott, jelenleg Pesten el es

Amerikaban egy NgvAre.

Aszalo ;

Szikszo mAsik felenek az AllomAs felA haladva a
kassai uton, tul a jArAsbirdsAgon 4s korhazon 3 kilometer
tAvolsagra volt AszalA, a szikszoi RabbisAghoz tartoztak

es imAdkozni As minden vallAskArdAsi iigyben Szikszohoz

fordultak As a szikszoi templomot kerestAk fel„

A Plesch csalAdok sziildfoldje, gazdAlkodtak sajAt

birtokukon szep tisztele tteljes CsalAd, intellektuelek.

As orvoaok is voltak kozottiik; Dr. Plesch Aimin, a vilAg-
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vdgassanak, hogy gyermekeiket imAdkozni tanitassak, hogy

fenntartsAk Testv6reikkel a zsiddsAgot jelento kapcsolatot.

FoglalkozAsuk nem volt a faluba kecsegtetd, gazdAlko-

dd, szatdcs, korcsmAros , kiskereskedd , vagy iparos. Minde-

nlitt megAllotttAk a helytiket 4s sok esetben a falu lakdssA-

ga peldakdppen Allitotta dket.

Tbbben mAr tobb generacidnak leszArmazottjakent

eltek a faluba ds folytatta szlilei foglalkozasAt , vagy a

szUksdg kedvAArt Ms foglalkozAsra tert At, hogy minel

hiisAgesebben teljesitse kotelessegdt a lakdssAggal szemben,

kitdl csak a hite 4s ahhoz hozz4form4.lt Aletmddja kiilbnboz-

tette meg s hisz az 4vek alatt kiismerte polg4rt4rsainak

minden iigyes-gondos bajAt, sokszor kisegitve dket.

Ben sorokon keresztiil kivAnok fidluk is megemlAkezni

,

4s a megemlAkezAsen keresztiil emlAket Allitani Nekik, Hit-

kozsegeinknek 4s TestvAreinknek Dr4ga R4sze voltak, kik a

zsidd vallds 4s a fAradhatatlan odaadAst szimboliz4lt4k

kifejtett munkAlkodAsukkal , szives ragaszkodAsukkal

.

6k, falusi testvdreink beirtAk Neveiket a zsiddsag-

nak a dicsdsdges zsidd tortdnelmet dpitdik koze.

Alsd^YadAsz ;

Szikszdtdl kb. 5 kildmAter t4vols4gra a gdzmalmot 4s

a nagy vAgohidat elhagyva terUl el Alsd-VadAsz, kozel 2ooo

lakdsa kozott volt nAhAny zsidd csaldd, akik sajdt templo-

mukkal is rendelkeztek, ahol szombatonkdnt imAdkoztak, hogy

a minyen lAtrejojjbn, jesive bocherok mentek 4t Szikszdrdl.

Sajchetjuk is volt, egyideig R. ir.le Rnttman 4s

kAsdbb R. Z. Rubin volt.

A vadAszi zsiddk vezetdje, aki a szikszdi hitkozsAg
4let4ben is rdszt vett R. Jiehok iizlk Grosz volt, kinek
gyermekei 4s veje is ott lakott.
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"ABAUJ TOBNA MEGYE KIS HITKOZSffiEI ES_KOZSEGEI"

( GOLEL )

Abauj Toma megye hitko zsegeihez tobb mint szdz kis

es nagyobb falucskdk tartoztak a tradiciohoz vald ragaszkodds 9

a valldsi szliksdgletek beszerzdse es a me leg zsido szivuk,

amely az egesz zsidosdgert dobogott.

Az anyahitkozsdggel fenntartottdk a kapcsolatot,

vdllaltdk a hitko zsegek vezetesevel jdrd anyagi gondokat

eletiike t az ortodoxia szellemdben osszekotottek azon hit-

kozsegekkel 9 kik gondoskodtak hogy valldsos a Mindenhatdnak

es embemek tetszd eletuknek szuksegleteiben ne legyen hidny.

Hitko zsegek, kik a Tora es a hagyomdny szellemdben

az 6seik utjain haladtak. A hitkozsegi es a kiilonbozo Rabbi-

ndtus megalakuldsaik utdn voltak vdltozdsok, amikor egyik

videki kozsegek a letesitett ujabb Hitkozsdg folytdn mds
Rabbisdg aid tartoztak 9 volt amikor Forrd 9

SZepsihez 9 majd
Szdntdhoz tartozott 9 mig aztan onndllo hitkozsdg lett.

A felreejtesek es tevedesek elkeriildse vegett az

osszes kis kbzsegeket sorrendben egymds melid irtam ds eb-

ben a sorrendben mindenki megtaldlhat ja azt 9 amit keres#

A kiilonbozo komydken de egy megyeben elszdrt kis-
kozsegben eltek testvereink az ugyne-vezett "falusi zsiddcs-
kdk", kik a zsido riepet jellemzo dridsi msziresz nefesevel
dltdk egymdstol tdvol 9 sokszor egy-egy csaldd 9 a polgdri
lakdssdg fdleg parasztok mellett bedkelve sokszor jnehdz fi-
zikai munka, vagy komplikdlt kereskedelem vezetdse mellett
odaadd 9 becsiiletes tradicidhU dletiiketo Szorgalmassdggal a
vdrosi pompdrdl lemondva 9 szerdny csendessdgben dolgozva
neveltek gyermekeiket es dletliket a Tora szellemdben dl'tdk 9

messze a hitkozsegtdl 9 ahovd sokszor hdnapokig sem mehettek,
de az otthon 4 fala kozott oriztek a tradicidt 9 sok helyen
templom hidnydban kilomdtereket tettek meg egyik kozsdgbdl
a mdsikba 9 hogy minyennal imadkozhassanak 9 hogy baromfit
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a deportAlAs vAgetvetett a csAnyi zsidosAgnak 4s verejtekes

munkAjuk eredmdnydt nem elvezhetik 4s hitkozs4gi javaikkal

egylitt DrAga Elettik is nagyobb rdszuknek kioltottak.

Az ott 4lt CsalAdok koziil; Zaubermanek- GiinzlerAk.

KleinAk.

Abaui-Szinna ;

R4gebben az 18oo Avek kozep4n nagy hi tkozseg volt p

kozel loo I4lekkel s kik meleg zsid6 sziwel 4pitett4k fel

hitkozsAgeiket 4s kezelt4k szent int4zm4nyeiket; Templom*

ritualis fiirdd , vAgdhid, talmed-Tajre , 4s temetd.

KAsobb tobben Kassara koltoztek, megAlhetAsiik biz-

tositAsa v4gett„

1935-ben a hitkozs4g eloljArosAga Rabbit vAlasztott;

A szollosi Rabbi Pinchesz ChAjim Klein vejet, Rabbi HAgAon

Ta.ivi.ie Schweigert - V*st

vette fel a hitkozsAg lelkipAsztorak4nt s ki nagy odaadAssal,

4s bolcsen vezette a hitkozs4get 4s a vele jArd gondoskodAst*

minden szabad idejAt a szent Tajre tanulAsAval toltve.

1928-ban kiadta NagyapjAnak Rabbi ZchAr.ia Schanira

varandi Rabbinak a Talmud kiilbnbozd fejeae-teire irt magya-

rAzatait "Even Nezer" - "it a y nx" cimli kbnyvAt.

Rabbi Schweiger leirhatatlan msziresz-nefessel Allt

a szinai hitkozsdg 4l4n, minden erejdt a Tajre tanulAsnak

4s tanitAsAnak szentelve, segitsAgAre volt Pried Mikae hit-

kbzsAgi eln3k» 4s a tobbi HittestvArek kiket egybttesen Ar-

demUknek dacAra irgalmatlanul deportAltak.
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FelesAgAvel egyetembe. A Grossz csalAd, NikolszburgAk .

Wnlrimnnek. a Weisz csalAd, Miksa . LAzAr. Frida. KlAri.

sajnos mindezek kbziil csak egynehAnyan tArtek vissza.

Gonczruszka hitkozsegenek egy hires As vilAghirU

szulottje volt Groaszmann IgnAcz. termAszetbuvAr As mate-

matikus , ki 1823-ban szuletett. Egyik legnagyobb talAlmA-

nya volt a "higany lAgszivattyu" , As sok tankonyvet irt.

Fiatal korAban, 1866-ban, 43 Aves korban halt meg.

Abaui-Szi raa ;

Nagykozseg kozel 2ooo lakAssal, ahol egy szAp zsidA

hitkozsAg is miikodott.

1939-ben 80 zsidA lakott ott As rAszt vettek a minden

vonatkozAsban a kozsAg fejlesztAsAben.

Kis zsinagAgAjuk volt, aminek falai kozott ahitatos

imAval jarultak nap-nap utAn oda, hogy halAjukat fejezzAk

ki a JAsAgos Mind enhatonak

.

TestvAri megertesben As szeretetben Altek a polgAri

lakAssAggal As bAkessAgben, eunig be nem kbvetkezett az 1944

marcius 19-ike, ami oly sok szomorusAgot hozott a zsidA la-

kAssAgnak As szAgyent a polgAri nApnek. A visszatArtek ne-

vei sajnos ismeretlenek.

HemAdcsAnv ;

Nagy falu kozel 2ooo lakAssal Kassa kozeleben, ahol

3o zsidA csalAd 115 lAlek Alt pAldAs szorgalommal As szApen

mukodA hitkozsAg keretAben.

Volt szAp templom, amely rAgebben Apiilt, rituAlis

fUrdo As vAgAhid. A hitkozsAgi tagok a zsidA tradiciA szel-
lemAben Altek hosszu Avtizedeken keresztiil dolgoztak csalA-

dot alapitva, hogy nyugodt becstiletes munkAlkodAssal bizto-
sitsAk .jovAjuket, de 1944 keresztiilhuz ta szAmitAsaikat -
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utdn halt meg.

Utdna a bolcsessegdrol ds Erlechsdgdrdl ismert

Rabbi Peer Horovitz-ot - V'st r^avnn ims a"mn
vdlasztottdk meg a gonczruszkai Sabbinak. Rabbi Horovitz

tuddsdn es <5ridsi I.-ten felelmen kivlll oly tulajdonsdggal

rendelkezett, ami nines minden embemek megadva , az aredra

teremtett Chdn (Hddrdsz Ponim) - mosolygo , termdszetes

kedvessdg, amely mindenkit az els6 ldtdsra megvdsaro11 ,min-

denki szavait ugy drezte, mintha a mellette U15 szemely

valami Mindenhatdi sugallattal rendelkezne.

Odadrkezdsekor a hitkozseg kis ldtszdmmal rendelke-

zett, mert sokan mds helyre vdndoroltak, de Rabbi Horovitz

hirdre tobben visszakoltoztek ds ujabb lakok erkeztek kik

a Rabbi kozeldben akartak dlni.

A kulonos vonz<5 tehetsdg volt a Rebecenben is, ki az

asszonyok segitsdgdre volt. A Mindenhatd ledny-gyermekekkel

dldotta meg ds 5k a lednyukat ugy neveltdk, mintha fiuk

lettek volna, mindegyik ledny valdsdgos talmud tudos volt,

ki felvehette a versenyt akdrmelyik Talmud tuddssal. Egyik

lednydt a hunszdorfi Rebbe a Gdon ds jesivdjdrol vildghirt

szerzett Rabbi Smiidl Rosenberg apja Rabbi J.J.Cvi tiszafU-

redi Rabbi vette el.

Egdsz dlete vdgdig nagy megeldgeddsre toltotte be

a ruszkai Rabbi szdket ds haldla utdn mdr a hitkozseg Rab-

bi ndlkiil dlte a szdntdi vagy gbnzi Rabbisdg koteldkdben

dletdt.

Goncz-Ruszkdn az utolsd iddben 11 csaldd elt, akik

kdpviseltdk a volt szdp hitkbzsdget, az odaadds ds hit

rendithetetlenUl megmaradt bennUk egdsz addig a percig,

amikor a kU18nb6z6 megprdbdltatdsok utdn mdrtirhaldlt hal-

tak a tbbbi drtatlanul elhurcoltakkal.

Altmnrm Harman ki a hitkdzsdg lelki sziiksdgieteirdl

gondoskodott, Ldwg Mnohdae. ki a ruszkai szeszgydrat ve-

zette egdsz fiatal kord-tdl ds 6 gyermeket neveltek fel.
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a hitAlet megvAltoztathatatlansAgAra, az ifjusAgra. Nagy
TAlmed Chochem volt 4s odaad<5an msziresz-nefessel vezette
a hitkozseget, amig a sanyargatAsok utdn hiveivel egyutt
Auschwitzbe vittek, ahonnan sagnos nem tert vissza.

EgynAhAny BAl-Bosz neve a nagyidai HitkozsAgbdl:

R. NoAch Rosenberg. R- Doved Prider. R. AvrahAm
Klein. A deportAcid kegyetlen volt a nagyidai szent kozos

seg Tagjaihoz, sajnos nines tudomAsunk, hogy kik tdrtek

vissza a szomyU iddk utAn.

Gbnez-Ruszka ;

Gonczruszka Abauj megye rAgi hitkozsAgehez tartozik.

18oo Avekben alakult As tobb evtizedeken keresztiil bnnallo
hitkozsegi Alet folyt , hitkozsegi Alet Rabbikkal es intAz-
mAnyekkel As olyan meleg szivekkel rendelkezo zsidd Test-
vAreinkkel , kik a hitkozsAg a vallAs szent ApolAsAArt s As

a hagyomAny megdrzAsAArt As annak tovAbbadAsAArt mindent
elkovettek.

Anyagi koriilmAnyei jok voltak As megArtAssel visel-

tAk a hitkbzsAg fentartAsAert RAjuk hArult szent feladatot.

RAgen ApUlt nagy befogadd kApessAgu templomuk, temetd, mikve,

vAgdhid is bizonyitjAk, hogy valamikor szAmos lAtszAmmal

dicsoitettAk a gbnczruszkai zsidd templombdl a JdsAgos Kin-

denhatdt.

1846-ban Rabbi Jichog Neulender

y*SY urnyV*** A"mn
irAnyitotta a hitkozseg AletAt, ki nagy Talmud tudds volt

tobb hAber tudomAny konyvben szerepel neve As kitiind szdnok

volt. Nagy hive volt Rabbi JoszAf Saul lembergi GAonnak,

Kihez gyakran ellAtogatott As komoly talmudi vitAkat foly-

tatott, amelyben driAsi Talmudi ismeretrdl tett tanusAgot.

A lembergi GAon halAla nagyon megrenditette As a ChAszAn

Szajferhoz irott levelAben kifejti, mily nagy tuddst veszi-

tett el vele az eurdpai zsiddsAg. 2o Avi odaadd munkAlkodAs
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HozzA, hogy megAldja 6ket. Az iinnep kimentele utan ossze-

gyUlt ujra az egAsz hitkozsAg, hogy megirjAk a CAdik rendel-

kezAsAt As mindenki kUlon-kiilbn alAirta, hogy a levAlnek tar-

talmAt megszentesitsAk , a Rabbi is alairta.

MAsnap megerkeztek gyermekei , mindegyiket megaldotta

kUlbn-kiilbn AldAssal, utana megAldotta kulon-kiilon gyiileke-

zetAto Megmosta szent TestAt tiszta fehAmemlit" vAltottp

lefekUdt AgyAra, bezArta szemAt, osszezArta ujjait As nagy

szentsAgben elszAllt hofehAr lelke, 1885 Szivan hAban,

rrampa o’nviD mwa pns’ ks’i T"znn p’o 'd oi»b vik

.•nntn

UtAna, rendelkezAsAnek megfelelAen UnokAjAtp Rabbi

Cwi Hirsh Reichmannt - V'st /nia
a rasznavitzi As h»zsadAnyi Rabbi JichAk Ajzik KAhAne Rabbi

vejAt vettAk fel Rabbinak, ki a rabbik kivAlAsAgaihoz tarto-

zottp lakAsAban 24 ArAn keresztUl nem aludt ki a feny s amely

vilAgitAsa mellett a konyvek koze hajolva nagy szorgalommal

tanulto

JArtassAga a kabalAban is nagy volt As sokan keres-
tAk fel tanAcsaiArt As a bajbajutottakon Ahitatos fohAszai-

val As AldAsaival segitett, CAdik volt As mint szentAletii

Rabbit nagy tisztelettel vettAk korUl. MAltA volt NagyapjA-
nakp kinek helyAt betbltbtte.

1937-nek Elul h6 11 napjAn , miutAn felkeszult a nagy

Agi talAlkozAsrap visszaadta szentsAggel telitett lelkAt

a MindenhatAnako Nagy Rabbik As szAmos hive kisArte utolsA

utjAra. UtAdjAnak a nagyidai hitkozsAg elAljArosAga egyhan-

gulag hivta meg
Rabbi JiszroAl Felbermann-t. - Vst TKaiyaVys btcrcp Awmn

MAr komor felhdk gyiilekeztek a zsidAk felettp amikor

1937 vAgAn elfoglalta Rabbi hivatalAt As 0 maga is hangoz-

tatta nehAz oly szent elAdok As tudAsok utjait folytatnip kik

olyan generAciAt neveltek NagyidAn.

De utjaip tanitAsai elddeihez hasonlA volt. VigyAzott
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minden reszeb51 P hogy hallgassak nagy T6ra tuddsdt* lassdk
szentsdgtSl telitett Eletet 4s kozeldbe lehessenek. Kiadott
T6ra magyardzatokkal kbnyve "Bedr Jichok"

nev alatt.

Egyik fia Amrdm Jsj. B c szerencsi Rabbi volt. Kivd-
16 szdnok Tora magyardzatai telitve voltak gybngyszavakkal
szent magyardzatokkal , hogy minel erthetSbbd tegye az brok
iddre irott szindji Tant.

1885 Suveszen* 87 eves kordban erezte p hogy elerke-
zett az ideje, hogy tiszta lelke visszaterjen Teremtdjehez,

hivatta a hitkozsdg Sdmeszat, hogy hivja ossze az egesz

szent gylilekezetet lakdsdra. Amikor ott voltak mindannyian

igy szdlt hozzdjuk;

! o’ip»n »man Drdga Hitkbzsegem Tagjai!

Ti mindannyian tudjdtok* hogy dreg ember vagyok
.iny rm oiKn y*u s’? ’a ’33K jpr ony-p m run

es mert senki sem tudja, hogy mikor kovetkezik be a Minden-

hato rendelkezese az ember felett, osszehivattalak Bennete-

ketp hogy ket dolgot kerjek TSleteks

Az elsdp miutdn lelkem az dgbe szdlltp helyettem
unokdmat, Rabbi Czi Reichmant - vegydtek a hitkoz-
sdg Rabbijdnak. A mdsodikp miutdn a hitkozsegnek nines sa-
jdt tulajdonnal rendelkezo Tdlmed Tajreja, ahol az ifjusdg
tanuljon, minden alkalommal lakdst berelve tanitjdk a gyer-

mekeket, alakitpa dt a hitkozseg lakdsom templommd, ugy p

hogy a gyermekek a Rabbival egytitt zavartalanul tanulhassa-

nak. Ezen kdresem szerint cselekedjetek, akkor jo lesz.

Amennyiben nem teljesititek valamilyen okndl fogva

"•IDD’no® K’l 7’K fyuVyn vd v* byn"
"Segiteni fogok a harisnydmmal" es mindannyian feleltek:

!nnp nnn rot i"n man kV - nem vdltoz-

tatjuk meg a Rabbi szent szavait.

Kdrte, hogy drtesitsdk gyennekeit, hogy jojjenek
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kassai Rabbinak volt a veje.

Nagy Talmud tudos, talmidikus irAsai sok hires Rabbi

konyvei kozott jelentek meg, szorgalmassdga es a szent Tora

ir&nti szeretete oly nagy volt, hogy a nap 24 orajat keves-

nek taldlta. Jesivdt l6tesitett, hogy minal jobban terjesz-

teni tudja a Tan kincs6t. Tobb hitkozseg hivta meg, hogy el-

foglalja a kehile vezetes6t es hossza rdbeszelesre elfogadta

az ungvdri Rabbiszeket, ahol a Jesivdt kibovitve a Tanitva-

nyok szazai keriiltek ki Talmudtudoskent kozuluk, UtAna

Rabbi Nuszn HAlevi Junarreisz V*st Mbn ? *"mn
a pozsonyi jesiva egyik kivAlo tanitvAnya lett a Rabbi, ki

a hitkozseget a nehez idokben nagy odaadAssal 6s meleg sziv-

vel vezette a deportAlAs ideeig, bizva 6s kerve a J6s6gos

Mindenhatd segitseget.

Nagy Ida; Velk4-Ida - 'akj

Kozel 3ooo lakossal, itt volt a Perenyi grofsAgnak

AriAsi kastelya. Sz6p hitkozseg, tobb mint 8o zsidd lelek-

kel Templom es hitkozs6gi intezmenyek temetd, amely bizonyit-

ja, hogy a nagyidai hitkozseg mar az 18oo-as evekben letezett

az els <3 telepesek a videken letelepedett FelsdmagyarorszAgra

erkezdkkel egyiitt jottek,

A hitkozs6g elso Rabbija, ki meg 1834-ben allt a

Hitkbzs6g 6l6n Rabbi Jichok Ajzik HAlevi Billicer

b“atT pra* A"mn
Rabbi Pinchasz B„ unszdorfi Rabbi fia volt, kik unokai vol-

tak a szent - "mpn n"'?©" "Slu HAkodesnak” . 1801-ben

szuletett HunfalvAn (Rabbi Majse Mintz Gbudai es Rabbi

Jichog Frenkel NagykArolyi Rabbiknak volt TanitvAnya). 53
6ven keresztlil nagy tudoskent szolgalta nagy odaadAssal

hitk6zs6g6t.

A T6ra 6s az iinnepekre irt 6rtekes magyarazatait

UnokAja Rabbi Pinchesz Adler Radvffinezi Rabbi adta ki, Ki a
konyv "B66r Jichoghoz/ bevezet6sk6nt M taon *|Vk

w "Elef

HAmAg6n" irt . Nagy GAon volt 6s a vilAgon elismert Tud6s,

NagyidAra val6 Arkezese utAn sokan jottek hozzA az orszAg
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Unnepeltek egyuttesen As vigadtak a vallAsos erzes 4s a

kolcsonos szeretet szellemeben. SzimbolizAlva, hogy ragasz-

kodassal egymAst tisztelve Altek a szent Tora amydkAban a

felebarat megbecsulds ArzAsAvel, hogy a szinAji szikra meg-

vAltoztathatatlan szellemet, amit magukon viseltdk, hirdes-

sdk.

A Szin hitkozsdg tobb mint 6o szemdlyei nem tertek

vissza a deportalAsbdl, kozottUk szinte egesz csalAdok tlin-

tek el.

A Braun csalAd, Braun Jen5 4s csaladja, Lisszauer D.

4s csaladja, a Babin csalAd, a Schaeffer Dezs6 4 gyermek4vel

Weiszberger M . 6 gyermekevel, Weisz MihAlv csalAdjAval

,

Eisdorfer csalAd, Roth csalAd, Klein csalAd, 4s m4g tobben

kiknek neveit a tobbi hitkozs4gek mdrtirjainak neveivel

kozlom.

Hem4dzsad4nv ; s •»3K1Wt

Sz4p multra visszatekintd zsidd hitkbzsdg a polgAri

lakossAg 12oo ldlek, ebbdl 6o I4lek volt a zsidd lakossAg,

de rdgebben tobben laktak, Temploma volt, ami Rabbi J.B.

KAhAne idejAben Apiilt, a hitkbzsdg a ritudlis diet minden

szuksdgletdt kieldgitd hitkozsdgi dpUletekkel 4s temetdvel

rendelkEzett. A hi-feozseg 1886-ban felvette Rabbikdnt
Rabbi Jichok Ajzik Kohdnt - ms pna> a"mn
Rabbi M4it K. galszdcsi Rabbi fiAt, a Nagy-Ida-i

J„ Bilicer Rabbi vejdt V’xt kit nagy tudAsAra vald

tekintettel meg egdsz fiatal kordba a rasznovizi hitkozsdg

RabbijAvA vettdk fel. A nagy GAon ldvdn az orszAg minden

rdszdbe ismertek 4s fontos talmudi kdrdsekkel fordultak

hozzA. Neve tobb hires Rabbik konyvdben jelent meg, kozot-

tuk - »*iok" m *tko« ’"mo kbnyveiben*

De csak rovid ideig volt ZsadAnyban , mert 199o-ban, 6 Aves

miikodAs utAn Tdvdsz 21 meghalt. UtAna radg 199o-ben felvet-

tdk fiAt Rabbi Joszdf Elimelech KAhAnet

^"st Kins *)ov> a"mn
Ki Rabbi Majse Jungreisz - y» ST T”Ti3V» y*io wo a"mn
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szellemeto De nem sokdig. Pdr 4v utan Gyongyosre hivtak,

ahol mint Ddjdn 4s Jesiva vezeto (Ros Jsive) vett reszt a

gyongyosi hitkozs4g 4let4ben.

Utdna a Rabbi szekbe a nagy tudasarol es Talmud isme-

ret4r51 hires Rabbi Jehuda Lowv V'xt a tomai Cddik Mendchem

Tannenbaum ^"xt Rabbi vejet vettek fel Szin es kerulete

Rabbijakdnt, ki a Gomor ^egyei Pelsocz kozsegbdl szarmazott

4s az ottani ortodox hitkozseg nagy tiszteletben 4116 Rabbi

4s hitkozsdg vezeto j4nek fia volt, ki mdr gyermekkoraban ki-

vdlott szorgalmas tanuldsdval.

Rabbi Jehuda Lowv hires nagy Rabbik jesivaiban tanult
4s nyerte el nagy tuddsdval a Rabbi oklevelet 4s kozottUk a
pozsonyi Rabbi Akivd Schreiber V'xt -t61 is. Kivdld szdnok
4s nagyon tehets4ges ember volt, ki a hitkozsdg vezet4s4t ori-

4si msziresz nefessel, 4s csoddlatos fiatalos lendiilettel,

kbzszeretetnek 4s tiszteletnek orvendve vezette, szabad ide-

jdnek minden perc4t a Talmud konyvei kozott szorgalmas tanu-
ldssal toltve, egesz a szomoru iddig, amikor hiveivel 4s k4t

gyermek4vel egytitt elhurcoltdk, ahonnan nem t4rtek vissza.

A hitkozsdg sajchetja R. Doved Eisdorfer volt, kit

n4gy gyermek4vel deportdltak. A hitkbzsdg eloljarosdga :

Veiszberger Miksa. Braun Samu. Herskovits B4la 4s Lisszauer

DezsS voltak.

A hitkozsdg konzervativ jellegu orth. hitkozs4g volt,
az ugynevezett (oberldndi) szigoruan (dskendz) ritus az osz-
szes imdkndl eldforduld "Jocer" ** i x i ’ w pajitot minden
iddben bele4rtve a Purimot 4s a P4szAchot megeldzd (Parsesz)
szombatok jajcerait mondottdk.

Szimchesz Tordkor a Chdszdn Tajret kivdve, amit mindig

a Rabbi vagy Nagy Talmud Tudos szemdlye toltdtte be, a tobbi

Chdszdnokat sorba vdve az osszes Bdl-Bdtemok toltottek be meg-

tiszteldssel 4s miutdn mdr mindenki volt, ujra kezdddott a

sorrend , minden anyagi vagy mds 4rdek kizdrva.

Purimkor a megild ldjneldsa utdn hdzrdl-hdzra jdrva
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dicsosAges multra tekinthet vissza, kik mAr az 18oo-as

Avek elejen telepedtek le, hogy a mindennapi kenyerUket

megkeresve a zsidd hit szellemAben epitsek fel eletiiket, az

ott Alt zsidosag orok emleket hirdeti a szini zsidd temetd

amelyet meg az elsd letelepedett csalAd temetd celjara meg-

vasaroltak, hogy halottaikat ott helyezzAk nyugovdra.

A hitelet a zsidosag kis szdma miatt az elsd iddben

a szomszAd falvakkal karbltve tortAnt. De 187o korlil, miutAn

ujabb zsidd csaladokkal gyarapodott Szin,sajAt kis hitkozsA-

get letesitettek imahazzal As hitkozsAgi alkalmazo ttkent

Sajchetott vettek fel, ezzel segitve a szomszed kis zsidd

kozossAgeket.

De a hitkozsAg eletenek viragzasa az elsd vilAghAboru

Aveit megeldzd iddben tortAnt, amikor a szini hitkozsAg a

tornai Rabbisdghoz tartozo legszebb kis hitkozsegenek szA-

mitotto

A hitkozsAg fejlodesenek es fejlesztesenek nagy Arde-

me aki a tornai kenileti RabbisAg Hitkozsegi Elnbke es Szin
hitkozsegenek elnoke is volt, az erdemekben es jdtekonyko-

dasban ismert nagy Talmud tudos es a hatdsAgoknAl is nagy
tudasardl ismert R. Joszef (Jakab) Weisz y*s t volt (ki

Weiszbererer B.S . lakos nagyapja volt).

Gondoskodott a hitkozseg eleteben eldforduld osszes

vallasos es egydb elofordult problAmAk vezetAsAre, es ren-

dezesere. De azutan az 193o-as Avekben onnAllo RabbisAgi es

anyakonyvi kerulette alakult.A "Bodvaszilasi Jaras Szin szek-

helyevel" az Ortodox Kozponti Iroda es a VallAsi Miniszteri-

um hozzAjArulAsAval es elismeresevel « 1937-ben a Wei3Z Jakab

elhalalozasa utan a szini keriilet zsiddsAga egyhangulag ve-

jdt R„ NoAch MordechAi (Miksa) Weiszbergert vAlasztotta meg.

Aki a szini hitkozsdget egesz a deportAlAsig vezette. De

1921-ben a szini hitkozseg Rabbit vAlasztott fiatal tuddst,

Rabbi JAnkew (Jend) Neufeld y'xt a miskolci Ros Beth Din

Rflbh-i Simon v"xt Neufeld fiAt As Rabbi Oser incsl

HAlevi Jungreisz gyongyosi Rabbi y'xt VejAt, ki bolcsen.

As odaadassal irAnyitotta a hitkozsAg As vidAke vallAsi
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sege aktivan reszt vett a Ndegylet jdtdkonykodAsAban.

Dr. Klein 4s Dr. ElefAnt fogorvosok voltak.

Szepsiben mdg a tatArjArAs idejen sok alagutat vAly-
tak 4s az iddk folyamAn tobb helyen a sUppedds kovetkezteben
hAzak dUltek ossze. Kozbtttik Dr. E. fogorvose is.

Az ott elt cigAnyok megbltek RuzsnyAk nevU bekes
zsidd polgArt. A tettest nem talAltAk meg.

Az els<3 vilAghAboruban 22 zsidd fdrfi vett reszt,
es ketten elestek beldlbk. Az egyik Klein, kinek 2 leAnya
koziil az egyik itt hunyt el. DAvidovicsdk voltak a nagy-tra-
fikosok, a Paskusz csalAd , Weisz csalddok szep terjedelmes
csalAd volt. A Gertner csalAd Deutsch kenyergyar egy leanya
visszatert, ki Askelonban el. A Guttmann csalad, kiknek ro-
koni szAlak InAncshoz fUztek, 3 leany maradt meg a lagerek
utdn, ketten Bnd Brakban dlnek. Rosenberg csalAd. Gluck
csalAd p Klein fuszeres egyik veje Bodner fiu volt, Mangel dk.

a Bokor csalad, es igy tovAbb mind az osszesek kivald embe-
rek, kik dletuket a Tdra ds az emberiesseg szellemeben el=
tdk, BAlbAtemok, kik odaadassal epitettek es segitettek a
hitkozseg feildddset. Eichler Gv . R. Joszef Gliick. R. Alter
Jiszroel Veisz. R. Jichog HAlevi Hasz. R. ihm Weisz. R.

Jiszroel Lichtmann es a tobbi Chosev BAlbAtemok.

PdszAch utan 1944-ben az Allami iskolaban gyujtottek
ossze, onnan KassAra vittdk a ferfiak nagy reszet mar elo-

zdleg munkaszolgAlatra hivtdk es onnan a tobbi Abauj megye-

i deportAltakkal egyUtt A szAllitottak, ahonnan sajnos esak

2o egyndhAnyan tdrtek vissza, kik eletuket tovAbb folytatni

ott mAr nem tudtAk ds kivAndoroltak, nagyobb resziik a szent

foldon dl. Szepsin mAr csak egyetlen zsidd el. A volt hit-

kSzsdgnek, amely a tobbi Abauj T. hitkozsegekkel oly szdpen

mukbdott egyedlil csak a temetd hirdeti emldket.

Szin : j»o

Szin lakdssAga tobb mint ezer az ott dlt zsidosAg



- 287 -

A Szepsi hitkozseg utolso szenteletu Rabbija
Rabbi Ma.ise Tannenbaum - Vst otKajattB npp a"mn
tomai Gadik Rabbi MnAchem Tannenbaum v"st fia, a putnoki
Rabbi Meir T. V"st veje volt.

Az elsd vilaghaboru kitorese idejen 1914-ben vettek
fel egyhangulag As harminc Aven keresztlil bolcsen meleg zsi-
d6 sziwel irAnyitotta As vezette a szepsi hitkbzseget egAsz

a deportAlAsig, amikor hiveivel egylitt Auschwitzba hurcoltAk.

Elismert Talmud-tudos volt, ki idejdnek nagy rdszdt a szent

Tora tanulAsAra es tanitAsAra szentelte. EletAnek egyik leg-

szebb momentuma volt, amikor a szent-foldre zarandokolt fe-

lejthetetlen elmenyei koze tartozott, es az utazasrdl 4s az

ottlAtrdl "nma myoa" "MAszaot Majse" cimen konyvet adott

ki.

A hiikozsdgnek 4o adofizetoje volt 4s a koltsegyetes

tobb mint 15000 c. koronAt tett ki az int4zm4nyek 4s alkal-
mazottak eltartAsAra. A legutobbi Sajchet volt a Kaszonyd-

bol szArmazo Fellerbaum .

A hitkozsAg keretAben jdtAkony c4lra meg 1870-ben
Noegylet alakul, amelyet DAvidovics Emiln4 nagy odaadAssal
vezetett.

A Chevra KAdisa elnoke Fried Miksa 4s tagjai onkente-

sen a nagy micve tudatAban vAgeztAk a szent feladatokat. A
hitkozsAg Vezetdsdge volts

Fried Miksa keriileti elnok, Qliick JAzsef hitkozsAgi

elnok , eldljArdsAgi tagOks Bndnp-r Jalfah. DAvidnvi o.q Emil.

HAsz IzsAk. 4s Liphtmann Brno .

Szepsiben a zsiddk megelhetdsi viszonya megoszlott.

Volt 3 zsido orvos, 2 ligyvAd, (kiket a magyarok bejovetele

utAn az elsd Ajszaka a hatAron tulra kLutasitottak) tobb

mint lo kereskedd, 4s iparos, kik odaadd htisAggel 4s becsii-

letesen tettek eleget hivatAsuknak.

Az ftTTnartir Dr. Fndor. Dr. LAszld As korzetiorvos -
kAnt miikodott a kAsobb Encsre kerlilt Dr. PngAr. kinek fele-
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ban 4s tAnykedesekben dus szenteletu Rabbija volt

Rabbi Saul Goldstein - V'xt a"mn
kinek odaad6 munkAlkodAsa 4s gyiijtS akcidja folytan 1853-

ban felAplilt a nagy Templom, azt megelozoen imahazban tartot-

tAk I. tiszteletUket.

A Templom 1927-ben egy tiiz kovetkeztAben leegett

4s 1928-ban ujra fel4pitett4k. 186o-ban (35 eves mukodAs
ut4n) halt meg Rabbi Goldstein Vst.

1873-ban a kolera jarvanynak a zsid6k kozott is sok

Aldozata volt.

A hitkozs4g 4lete sz4p mederben folyt, a templom,

amely a Bodva kozelAben Apiilt 4s udvaran volt a Rabbi, Saj-

chet 4s sAmesz lak4s, Mikve 4s vAgohid . TAlmed Tajre (Che-

der), amely reszere 192o-ban uj Apulet Apiilt hosszu id5n

kereszttil 2 meldmedje volt, 4# tobb mint 3o tanitvAnya, kik

koziil a vid4ki kis falvakbdl is jbttek tanulni.

A hitkozs4g Rabbija volt mAg

Rabbi Slaime Z41men BAH tom V"atT oiB?>a ?oYt naYp

GAon 4s kivAld tanitdmester, nagy sulyt fektetett

a vid4ki kis kbzsAgek vallAsi nevel4s4re. Az 0 idej4ben

tobb kis hitkbzsAg csatlakozott a szepsi hitkozs4ghez,

kozottiik Forrd. J6 szdnok volt 4s szAleskorii ismerete

eredmAnye folyt4n konyvet adott ki 4s Tora magyarAzatai 4s

pilpUljei rendszersen jelentek meg a - *'*|o v* op 1?’!"

"VjAlkiit Joszef" cimen havonta k4tszer megjelent vallasos

kiadv4ny4ban T6ra magyarAzatokat » a ChalachAban feltett

k4rd4sekre vAlaszokat 4s a vallAs kim4lyit4s4nek kibdvitAse-

re elSfordult magyarAzatokat tartalmazott, kizArolagosan

nagy Talmud tuddsok Altai irott konyv fUzetekben, amelyet

189o-ben alapitottak. Chalachikus k4rd4sei megjelentek a

putnoki pno*i»K ’ifu 4s a mAdi ’dtio ’wmV GAonok kony-

veiben. Rabbi BAjtum odaadd AldAsos szAtAgazd lelki pAsztori

muhkAjAval 4s kiadott Tora mliveivel erositette meg Szepsi

4s vidAke hit4let4t 4s gazdagitotta a Talmud irodalmAt 4s

magAt a judaizmust. 1914 ChesvAnl8-4n hunyt el.



- 285 -

Friedmannek , NovAk csalAd, Neigerek , Beubart BemAt 4s

csaladja, Goldsteinek , Gross , GlAser , Guttman Elek , Dr.

GrosszmanAk , ¥eisz Jenoek , Weisz MiksAek 5 gyermeklikkel nem

tdrtek sajnos vissza, tfeisz Adolf4k , Weisz LAszldAk , a Wohl

csalad, Weiszberger Jozsef , Weiszberger SAndorAk . 4s Weisz-

berg SAndorAk , SpitzAk , a Schl4singer Adolf 4s csalAdja,

Seiden , a Schon LAszld 4 gyermekevel, Schdn ElemA-r , Schwartz-

Ak , Golda,Cha.jim , Tivka , Liba . Majse, Ildikd , Lipot 4s a tbb-

biek, kik bekAs megertesben eltek, alkottak 4s gyarapitottak
zsiddsAgukhoz hiiseges ragaszkodds sal .

A deportacio utAn a kev4s Serisz-Hapleto , a feldult
4s megbecstelenitett templomukat, 4s a temetdt a ledontdtt

sirokkal rendbehoztak, a kath 0pap a nala I4v6 2 TdrAt is

visszaadta. De a nehany Arva, az ArvAn hagyott helysAgben

nem tudta megzaklatott 4s sokat szenvedett eletAt ujra kez-

deni, elvAndoroltak tobben a szent foldre, hogy 6sei foldjen

kezdjAk ujra 4le tiiket az Oket boldogan befogadd 4s gyermekeit

hazavAro szent orszagba.

Goncz sz4p hitkozs4ge ma mAr sajnos teljesen zsido -

mentes.

Szeosi ; Holdava ;

A Bodva folyo mellett hegyes , erddkkel teli kis mezS

vAros, ahol dicsdseges multu r4gi ortodox hitkbzsAg mukbdott

m4g az 18oo-as id6k elejdtdl.

Valamikor "zekeres fonAnak" hivtAk, hires volt a
paraszt szekerek kdszitdirdl, de a tatArjArAs idejAn (l242)

a lakossAg nagy resze elmenekult, a Szepessegben, miutAn
visszatArtek a helysAg nev4t Szepsire vAltoztattAk meg.

Az utolsd iddben a lakossAg szAma kb. 3ooo volt, a
zsiddk szAma 24o, kozel 4o csalAd.

A hiikdzsAg 1826-ban alakult, a Chevra KadisAval
egyUtt, amikor I4tesitett4k a temetot amely Szepsi melletti
dombon terUlt el. A hitkozsAg els6 nagytudAsu 4s alkotAsok-
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szdguton lemaradt, vagy menekiilni probalo muszosok ellen,

a kozseghaza kozeleben levo pince szolgalta a bortont,ahol

a zsufolastol meg leiilni sem volt hely.

Ott a sotdt pincebe jott a 2 szuronyos honved, hogy

a honved alezredes hadbird eld kiserje a szerintuk csellen-

g6 szokevdny zsiddkat. Az itelet rovid kihallgatds utdn

haldl volt, de a klilon bsszegyujtott haldlra-ite1teken nem

hajthat tdk vdgre az itdletet, mert idokozben a hadbirosdg

is meneklildsre kdnyszeriilt ds az ott levd osszes munkaszol-

gdlatosokat egy honvddre biztdk, hogy kiserje az osszeseket

Kassdra, 6k pedig az egdsz hadbirosdg tisztek, altisztek,

autdkra Ulve elmenekUltek.

A zsiddk bsszegyujtese peszach utdn tortent, mi utdn

a lakdssdgot a zsidd ellenes intdzkedesekkel felhecceltek.
A katolikus iskoldban, ahol a csendoraeg utlegelesek ds

szadista mddszerekkel elvettek az drtekeket es az eldugott

vagyontdrgyakat , ide hoztdk 5 kozseg zsiddit iss Vilmdny

,

Abaujvdr, Telekibdnya ds Zsujta, ds egyiittesen vittek
dprilis 16-dn Kassdra, ahol elsd napokban zsidd lakdsokban

utdna pedig a teglagydrba helyeztek el 5ket, Onnan pedig

a tobbi abaujiakkal deportdltdk 4 transzportban Auschwitz-

ba.

Gonczon ds viddkdn kb. 300 zsidd testverunket depor-

tdltdk, kik kozUl kb. 50 munkaszolgdlatra vonult be, de

sajnos csak ndhdnyan tdrtek vissza - nagyobb resziik a kii-

lonbozo poklokban ds Auschwitzban pusztultak el.

Gonczon dlt hittestvdreink;

Klein Jdzsef ds csalddja, ozv „ Kleinnd gyermekeivel

.

Kohn Adolf. Dr. Kardos Mdr. Kohn Adolf, a Kaffka csaldd,

a Kronnenberg csaldd, Klein Sdndor. a_K§xyftagnn_csalddok,

Adolf. Dezs6. Auerbach csaldd, Bicznitc csaldd, Amin ds

gyermeksi, Dr. Bacznitz D. . Deutsch Jen6 ds csalddja, Heisz

Mdrton ds csalddja, Hauer Dezsd ds csalddja, Horovitz Irdn

Herskovits S.

.

Lwndflmwnn E .
9 ds Landsmarm Gvula . Ldng csa-

ldd, Landsaann S,. Frankfurter Biksa ds csalddja, Feldmandk.
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kinek sztilei Klein ott eltek es fiuk Miksa ki 1847-ben
szuletett nagy dicsdsAget szerzett.

Klein Miksa szobrAsz volt, Alete nagy rAszAt kiil-

fbldon toltdtte, fdleg Berlinben, de bUszke volt mindig
szulofalujAra. Pesten SzandhAz KAroly vilAghirii szobrAsz-

nAl kezdte tanulmAnyAt , majd Miinchenbe es RdmAba folytat-
ta.Voltak zsidd targyu szobrai is: HAgAr As JismAAl, de

Vilmos csAszArt As Bismarkot is megfonmAzta. 1908-ban halt
meg.

A lakdssAg az elsd hAboru utAnig liberAlisan bint

az ottani zsjddkkal, Az elsd hAboruig kb. 4o csalAd lakott

ott, a vilAghAboruban Kafler Ernd zsidd honvAd hdsi halAlt

halt, de a fehAr terror idejAn bizonytalan volt a helyzet.

A szolgabiro nem vette szivesen a zsidd ifjusAg cionista

szervezkedAsAt, As azt betiltotta.

Amikor a nyilasok felvetettdk fejiik, uj jegyzd ke-

riilt a kozsAg AlAre Nagy Ferencz szemAlyAben, aki eszmA-

nyAnek tartotta a felforgatdk eszmAit As egymAs utAn jelentek

meg a zsidd ellenes feliratok a falskon.

Ott is megalakult a rongyos gArda szervezat. Elkezdd-
dott az antiszemita kampAny (3o Artatlan zsiddt intemAltak
NagykanizsAra. Hat hetig tartottAk ott dket, mind*m file ha-
zugsAgokkal vAdolva.

1941-ben munkaszolgAlatra vonultak be. De a sanyar-

gatAs fdkeppen 1944 mArcius 19 a nAmetek bevonulAsa utAn

kezdodott. A kegyetlenkedesek voltak napirenden, az utcAn

jArkAld zsidokat letarto ztat tAk . A csenddrsAg hUsAgesen

kovette a fdjegyzd utasitAsait, ki Endre LAszld As hirhedt

tArsainak tanitvAnyAnak tartotta magAt.

1944 sSeptemberAben, mikor a frontokrdl As a vissza-

vonult , meggyotdrt As a szenvedesektdl elcsigazott munkaszol-

gAlatosokat eldszor TornyosnAme tibe , majd KassAn a sAtortA-

borba es tAglagyArba ujabb NAmet orszAgi kiszAllitAs vAgett

dsszegyUjtdttAk, Gdnczon hadbirdsAgot Allitottak fel az or-



- 282 -

foglalkozott a Cohenitdk iigyevel, a mai idokben a templom

(a Bdsz-Hdmigdos) elpusztitdsa utdn, kerdeaeivel kordnak

Nagyjaihoz fordult.

Hosszu paaztorkoddsa utdn driaai rdazvettel temet-

tek el a gonczi temet<5be„ A temetS, amely meg 175o-ea evek-

ben ketfilt a gonczi hitkSzaeg, illetve Chevre Kediae tulaj-

dondba , roviddel a Babbi halala utdn megtelt. Ot ia a teme-

t6 utolad aordba temettek el ea ket ewel kesobb uj temetot

avattako

Rabbi Slomo Hdkohen sirja hoaazu evtizedeken kereaz-

tul zardndok azent hely volt, a gonczi ea kia videke zaido-

adgdnak.

Utdna nem aokdra a hitkozadg hozzdcaatlakozott a

szdntoi hitkozadg Rabbiadgdhoz ea a Rabbisdg gondoakodott

a azUkadgea lelki szuksegletekrol

.

A hitkozsegnek fejlett intezmenyei voltak Chevre

Kddiad, ahol onkdnteaen ldttdk el az ugynevezett "melacsek"

a "Cheazed ael Emeaz" az igazi azivbdl vdgzett utoIso emberi

veg tiszteletet.

Gmileaz Cheazed jotdkony egylet, gondoakodva a ra-

azorultakrdl, Ndegylet, szintdn jotdkony cdlbol, mlikodott.

A hitkozadg alkalmazottjai voltak a aajchet, sdmesz,

tanitd, a tdlmud Tora terme a templom eldcaamokaban volt

itt tanitottdk a meldmedok az ifju gyermekeket Torara.

A gonczi ifjuadg az otthon ldtott azellemben da a

komyezetnek megfelelden iakola befejezese utdn nagy rdaze

tovdbb kdpzda da valldaoa tdrgyu Tora iameret azerzdae ve-

gett jesivdban tanult, hoi a komydken, hoi meaazebb.

A Talmed Tajreban a azomazedoa falvak gyermekei ia

tanultak, Abaujvdr, Zsujta, Telkibdnya

»

OSncz hitkdzadgdnek volt egy hires nagy szulottje,
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G o n c z s

Abauj megye nagykozsAge kozel 4ooo lakossal, a lakAs-

sag eletenek fellendiilAse a zsidosag szorgalmas munkAssAgAnak

az eredmenye, akik mdg a 17 szAzad kozepdn telepedtek le,

hitkozsAget alapitva Goncz maga a hegyaljAhoz tartozik, a-

honnan a zsiddk segitsegevel a hegyaljai bor vilAghirre

tette szert, de Gonznek kiilonos nevezetessAge a kAdArok,

akik a hires gonczi horddkat keszitettAk, amiben az egAsz

komyeken osszegylij to ttek a szuret utani tokajit.

A kozsAg teriileten huzodik a CsAky birodalom, ahol az

odatelepedett zsidok kulonbozS fontos tisztsegeket 4s fele-

ldssegteli AllAsokat toltottek be az emancipAcidig ( a ma-

gyar zsid6k polgari egyenjogositAsAig 1867-ig.) UtAna elhe-

lyezkedtek gazdasagi teruleten, amikor foldet vasArolva gaz~

dalkodtak, vagy mint jd iparosok, asztalos
,
pek p stb. helyez'

kedtek el As tobben a kereskedelmet ApitettAk ki As lAttAk

el az egAsz videket termeny, vas , fuszer 9 Apiiletanyag As

egyeb fontos cikkek ArusitAsAval , de voltak szabad foglalko-

zAsok is 9 kozottijk jegyzd, orvos.

A hitkozsegj amely hosszabb ideig onnAlld volt As
sajAt RabbisAggal rendelkezett az 18oo Avekben Arte el

csucspontjAt , amikor tobb mint szAz egyAnt szAmolt a hitkoz-
sAg As ugynevezett zsidd irodAval rendelkezett. A hitkozsAg
ortodox felekezethez tartozott As szoros kapcsolatot tartott
a budapesti kozponti irodAval.

Els5 idoben imahAzban jottek ossze a hitkozsAg tag-

jai, lelkisziiksAgleteik kifejezAse vAgett. 1863-ban ApUlt

az imahAz helyAn a templom 9 amelynek udvarAn felAplilt a

rituAlis furdo 9 a vAgd-hid s a sajchet lakAsa.

1862-ben a gonczi hitkozsAg

Rabbi Slomo HAkohent _ V*xt tfian naVp jL
wmn

egyhangulag Fdrabbinak vAlasztottAk, aki ismert nagy tudda

volt. Sokat fAradozott a hitkbzsAg problAmatikus ligyeiben,

vezette As irAnyitotta a hitkozsAget. Sokat jArt a vidAki

kis kozsAgekbe, ahol egy-kAt csalAd lakott. Kulonbsen sokat
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R. Jhiide Zobermann . R. Eliezer Hauer. R. Mordche Rubin. R.

Dov Goldberger . 4s a tobbiek mind jambor j6 zsidok voltak

(gite Jidn).

A Katz csalAd , a Nejger csalAdok, AvrahAmAk. Hersko-

vitzAk . Salamonovitz csalAd, a Bene dikt csalAdbol csak Jdska

jott vissza, Berkovics Andor As csalAdja, Berkovics Gvula As

csalAdja hirmondd nAlkiil maradtakp Friedmann csaladok, Jozsef
MArkusz . Jen5. ZoltAn. Adolf. Fuhrer csalad, Blau csalAd,

Goldmann Jend. es csalAdja. Grossz Adolf es csalAdja, Vil-
mosnA 4s gyemekei, LukAcs csalAd, GriinbereerAk . Guttmann

G4za 4s CsalAdja, Neuwirth Miklds 4s csalAdja, Roth csalAd,

Kaufmann csalAd, Klein csalAdok, Dezso. Klein Ferencz aszkAn

a hitkbzsAg keret4ben 4s a neh4z idokben sokat segitett mun-

kaszolgAlatos bajtArsain, mindenki Feri bAcsinak hivta, min-

deniitt megdrizte emberi voltAt. A Szentfoldon is segitette

az encsi TestvAreit, hogy MArtirjaik szent Eml4ke meg legyen

orokitve 4s a szent foldben a KfAr-itA-i temetoben piheni

ki az Alet kUzdelmes 4s neh4z faradalmait.

A Schaeffer csalAd , a Krausz Emil csalAdja 4s sorba-

sorba mind az a szAz csalAd, Kik deportAlva lettek 4s kozii-

luk cca. negyvenen t4rtek vissza 4s korulbelul ennylen a vi-

dAkrdl,kbzel ezer lAlekbdl Mind egytol-egyig kivAl<5 emberek,

fiatalok, oregek, gyeimekek, kiket elhurcoltak.

6k is mindannyian a kozsAghAzAn jelentkeztek, ahol
mindeniiket elvettek 4s m4g KassAra szAllitAs eldtt a j<5 bA-
nAsmddrdl gondoskodott a hirhedt encsi szolgabird Homonnai
LAszld , ki sok-sok cdreszt csinAlt volt polgAr tArsainak,

ebbe segits4g4re volt Fegyvesi segAdjegyzd, asszisztAltak 4s

utasitAsait vAgrehajtottAk az encsi esenddrok a parancsno-

kukkal egyiitt, a lakdssAg pedig mindezeket tAtlentil n4zte

As tUrte.

A visszatArtek nagy r4sze roviddel a volt otthonba

val<5 visszatArAs utAn a kifosztott 4s elhagyatott volt szU-

ldfdldjUket otthagyta, mert kAptelen volt 4let4t ott ujra

fcendezmi , legnagyobb rAszlik IzrAelbe Arkezett, hogy sanyar-

gatott AletAt dseink fbldjAn 41je le.



- 279 -

magyarAzatait, tanult 4s tanitott oseinek szellemeben 4s

nyomdokaiban, ahogyan azt szent elodeitol lAtta.

TanitvAnyainak apja volt, ugy vigyAzott rajuk 4s

ovta 6ket. De a foldon uralkodo gonos zsAg 6t sem kimAlte -

TanitvAnyaival 4s Hiveivel egyutt elhurcolt4k 4s onnan Csa-

lAdjAval egyhtt nem t4rt vissza.

A Rabbi utAn kovetkeznek a Hivek, a csalAdok, akik

4letuk nagy r4sz4t ott 4lt4k le. Dolgoztak, alkottak becsii-

letesen, igaz emberhez mAltoan.

A Gluck csalAd joravalo, rendes, szorgalmas zsido em-
berek voltak, kozottuk Gluck Jeno 4s Feles4ge az aszaldi
Flesch Kato. kiknek csalAdjukbol csak Agi maradt meg, ki

IzrAelben 41 4s Gluck MiklosnA. ki szantdi Fried leAny volt.

Friedman, ki a kozsAghAzAn dolgozott mint tisztviselS,

Dr. M4.i Ugyv4d, Dr. Ungar orvos, ki a t4li fagyos AjszakAban
szAnkon vagy szekeren jarta a falu betegeit, hogy gyogyit-

son 4s Krvmaz Emil sogora volt.

Szelinvi testv4rek, Anna. 4s Elvira . Moskovitz Samuel

ozvegye, kik p4ldAsan vezett4k fauzlettiket 4s k4t gyermekuk

a szentfoldre jottek, Dusi a lAger szerezte betegs4gben meg-

halt ny.b. MiklAs mint kivAld konyvszak4rto Tel-Avivban 41

CsalAd jAval

.

Spitz Jeng es MArton csalAdjaikbdl csak KlAri maradt
meg. Egyedul vAszelte At a neh4z idoket 4s IzrAelben 41.

RottmanAk. kik az 4beseknek j6 hAzi-koszttal szolgAltak.

Sfihni tzler CsalAd a vid4k f4rfi ruhAk bevAsArld helye, Kik

koziil B4la csalAdjAval 4s Laci Petach-TikvAn lakik.

A PIAner csalAd, R. Pinchesz Steinbreher ChAszid 4s

csalAdja R. Mordche Rubin nyomdokain haladva, 4s a tobbi val-

lAsos ChAszidimok kik a Rabbi templomAban szfArdis ritus sze-

rint imAdkoztak, mert a nagy templom imarendje "AskenAz" volt

Gottlieb R Smuel 8 gyermekAvel, R. Josz4f SrAge Hejman.
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Encs holgyei Nfl-Egvlet kereteben miikodtek, ahol az

ismert jidise szivekkel forditottak gondot mindazokra, kik-

nek segitsegre volt szuksegiik, kbzbttuk Lbwine. Friedne

„

Klein Ferencne. Weinbergeme . a Czeisler testverek felesA-

gei, stb.

Az encsi asszonyok gondoskodtak jo szivukkel, hogy

a jesivAban tanulo ifju bocherok napokat egyenek es semmi-

ben ne legyen hiAnyuk.

A Tiferesz B. eloadAsait muveszies tehetseggel

Ziegelbaum tanitotta be, ki mindent elkovetett a szellemi

As anyagi siker ArdekAben.

Az encsi HitkozsAg egyik kimagaslA szemAlyisege

,

aki oriAsi odaadAssal vezette As irAnyitotta a szent Kozbs-

sAg EletAt gondoskodva As hUsAgesen kovetve a BA hArult

szent feladatot,

a Forabbi HArAv JcheskAl SrAgA Citron

tkip»x kjl*ip ^Kptn^ a"mn
Citron Rabbi a hajdu-dorogi Rabbi ZAAv Citron fia

V'st - As a szerencsi Fraenkel Sajchet veje volt.

MiutAn Rabbi JiszrAAl Braun hosszu Avtizedes szent munkAl-

kodAs utAn nyugdijba vonult, a hitkbzsAg ElAljArAsAga 1931-

ben egyhangulag megvAlasztotta Rabbi JcheszkAl SrAge C .

Rabbinak, ki a pozsonyi hires Jesiva Rabbi Akiva Szajfer

egyik legjobb tanitvAnyai kozA tartozott.

EgyAnisAge, szerAnysAge, nagy tudAsa As ismeretei a

Talmud csodAlatos nagy vilAgAban a komyAk nagy Rabbijai

kbzA emelte. MAr fiatal korAban kivAlt szorgalmAval As I-ten

fAlelmAvel, minden igyekezetAvel hitkozsAge naggyAtAtelAt

akarta. SzivAn viselte minden bAl-bosz gondjAt, tisztele-

tet As megbecsulAst szerezve hitkozsAgAnek.

BArelt lakAsAban templomot letesitett, hogy jesiva

legyen, hogy a zsidA ifjusAg a komyAkbol megkapja Altala

az Alet utjaihoz szUksAges vallAsos nevelAst. 1932-ben meg-

nyitotta a jesivAt, ahol 2o bocher gondtalanul hallgatta
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bajos dolgait, miutan lemondott, rovid ideig Zeisler Alfred
majd Klein F . vette At, ki a hitkozseg es a Gmilesz Cheszed

penztAmoka is volt.

Gondnok es a Chevre KAdise elnoke volt Zaubermann

Jhiide

.

ki msziresz nefessel es a nagy micve tudataban vegezte

onkentesen feladatat.

A SAsz - Chevre elotanulAsain sokan vettek reszt.

Bgyik vezetoje volt Weinberger , ki a reggeli eioimadkozas

elott es utAn tanult el6.

Heti vAsArok, vagy orszagos vasarok alkalmAbol meg-

telt a templorn, a vAsArra jaro hittestvereink is imadkozas-

ra» vagy rovid tanulasra latogattak.

k Giniilesz Cheszed - a jotekont egylet, ami kolcsono-

ket es egyeb juttatasokat adott a raszorultaknak, a hitkozseg

minden tagjatol tehetsegenek megfeleloen volt tamogatva.

A valiasos uton haiado ifjusAg, a volt jesiva boche-
rokkal es a jesivaban tanulokkal karoltve megalapitottak az

encsi "Tiferesz BAchurimot" a valiasos ifjusAg egyesuletAt,

a budapesti ortodox ifjusAghoz csatlakozva, hogy szabad ido-
ik a Tajre tanulAsAra, a vallAs tudomany tovAbbi fejlesztA-

sere szenteljek szabad idejuket. SzombatonkAnt egyUtt imAd-

koztakp hogy ezzel is eldkeszitsek az ifjusAgot, a kesdbbi

id^re , amikor csalAdot alapitva uj eletet kezdenek es a Ti-

feresz B„ szelleme kiserje 6ket. Vezetoje volt Biedermann

tanito , ki elotanulAsAval es eldadAsaival vonzotta az ifju-

sAgot es Goldberger Joszef .

RAszt vettek aktivan a Heiman testverek, Zmihermann

Bile, a Weinberger tanito fia, Snitzler BAla. Weisz Laci. a

Goldberger fiuk. es meg tobben.

Az egyesulet jotekonykodassal is foglalkozott, Purim

alkalmAbol purimi eldadAsokat - purimspielt jAtszottak f ko-

zbttiik nagy sikerrel a Joszef spielt (Joszef eladAsAt) (,mely-

nek beveteleit jotAkony celra forditottAk.
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jid, ki dvtizedeken kereaztUl tbltotte be a sajfer fujas

eldtt n p s eldmondd azavait ds testvere Jdska. az

erlechsdgerdl da becsuletessegerdl iamert Goldberger Bemat
3T ki 3o dven kereaztUl dicseretre mdltoan vezette az

encai gdzmalmot, zsidd emberhez mdltdan, Friedmann nek ds

mdg tobben.

Megalakitpttdk a hitkozseget, a Chevre Kediaet da

megvasdroltdk a temetdt, amelyet mindjdrt be ia kellett ke-

riteni, amig 1926-ban feldpitettek a nagy templomot a F5

utcan csak imahdz volt ds kesobb a Szug utcdban a Rabbi

lakdsdnak egy szobdjdt templommd alakitottak dt, Itt imdd-

kozott kesdbb a szefdrd chaazid minyen da a jesiva bocherei

a hitkozseg intezmdnyei koze tartozik mdg a malom utcdban a

mikve, a vdgdhid, a aakter da a sdmeaz lakas da a falunk ki-

vul volt a vdgdhid a nagy allatok rdazdre. A templom udvardn

volt a Chdder da a mes zdrszek.

A hitkozsegi dletet hoaazu dveken kereaztlil odaaddssal
vezette egdsz oreg kordig R. Jiazdel Braun, aki Varandrol
szdrmazott eldkeld valldaoa csaladbdl. Nagy Tdlmed Chochem
volt ds Sdc-Mdc

, Rabbi da Sajchet is volt. A hitkozseg min-
den tdnykeddset nagy odaaddssal vdgezte ds irdnyitotta.
SzentdletU hirndvnek orvendett.

A hitkozseg sajchetja mdg R. Eliezer Hauer ki
Kereszturbdl szdrmazott. Mdly valldsos ember volt.

Meldmedok voltak R. Mendchem Mendl kivald meldmed
volt, R. Weinberger hires talmud tudds ds kivdld pedagogue
nagy odaaddssal tanitotta a gyermekeket Tajre Lismdra, a
mdsik tanitd volt Biederman

.

ki szintdn jd tanitd volt ds
Szdntdrdl szdrmazott.

Volt egy zsidd elemi iskola ia a F6 utcdn, hoi Reiser

volt a tanitd. Ott tanultdk meg a zsidd gyerekek egy rdsze

az irds-olvasds ds szdmolds miivdszetdt.

A hitkbzadg elnoke hoaazu iddn kereaztUl K-panaw Bm-n

volt, aki meleg zsidd aziwel vezette a hitkozsdg Ugyes -



- 275 -

ezzel a komyek 4s a nagykozs4g altalanos fejlodesnek in-

dult.

Szorgalmas odaado fAradhatatlan munkalkodasaikkal

malom epult 9 faraktdr, tennenyt atvevo irodak
,
p4ks4g 4s

mindazok, amik egy mezogazdasagi videk fejlddesehez szuk-

segesc

Eleinte csak nehdny zsidd csaldd lakott ott, kesdbb

a 9oo-as evek eleven mar 4o csaladra emelke det t ldtszdmuk.

A 910 evben kozel hatvan es a hdborut megeldzd evekben mdr

elerte a loo csalddot, amikor a kozseg alkotasban elerte

csucspontjdt, utak kikovezve, jardak, szodalis gondosko-

das, amit a zsidosag szorgalmas munkdlkodds 4s az 41taluk

befizetett adok, 4s meg4lhet4si lehetdsdgek szerz4s4nek

volt koszonhetd.

Az iizletuk fellendlil4se 4s a vid4k gazdainak term.4-

keinek gyors eladasa v4gett heti piaookat vezettetnek be

ket szer hetenkdnt vasamap 4s csutortbkbn f 4s minden k4t

honaphan orszagos vasdrt amikor messzirol is jottek vasdr-

las 4s eladas cdljdbdl. Bgyidejuleg hitkozsdgbe tbmbrultek

hogy lelki sziiksegleteikrdl, gyermekeik nevel4s4rdl 4s jo-

vojukrol is gondoskodjanak.

A zsido ember 4let4t mindig pdrhuzamosan kovette

a Mindenhat 6 utjan vald haladds fontossdga 4s ennek el4r4-

s44rt mindent elkovetett. A regi Encs 4s a hitkozs4g meg-

alapitdi koz4 tartoziki

Weisz Md.ler. kit a teldnt4lyes zsidok csoportjdhoz

lehet sorolni, Krausz Emil. ki a szikszoi Gvir frei nVimann

Cvi Jankev leanydt vette felesdgUl, az encsi hitkozsdg e-

gyik legnevezetesebb nagy szemdlyisege 9 Rabbi Mordechd.i

Rubin o kinek oriasi msziresze ndlkiil neh4z lett volna

elk4pzelni az encsi hitkozs4get, ki aszkdnsdgdn kivtll, olyan

jotekony ember volt 9 hogy az eg4sz vid4ken besz4ltek Rola»

C4dikk4nt aulegetve. A Benedikt csaldd

„

kiket rokoni szdlak

fuztek Szikszohoz is. A kozsdg jdnevu tekintdlyes,, az utol-

so idoben mar nyugdijas jegyzdje Deutsdi . Rdff Jen5 erlecher
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kupai Fried. Lip6t fia. Rabbi Jh. A. Adler elhunyta utdn a

forrdi hitkozs4g felvette a Rabbisz4k betoltesere vej4t,ki

ismeretes volt nagy tuddsarol,

Rabbi Jichok Aizik Kdhdne . - Vst KJnn p»T”K pns> a"mn

1919-ben, Rabbi Kdhand a Herndd-zsad4nyi , majd az ung-

vdri vildghirU Gaon Rabbi Joszef Elimelech Kahdne fia volt,

a forroi Rabbi 4Is t4nek legnagyobb r4sz4t tanuldssal tol-

totte halachikus dontenyek nagy ismeroje volt, kapcsolatot

tartot t fenn az orszag Nagy Rabbijaival, 4s a n^jy Talmud

tud<5s Apjaval, akinek Ungvaron nagy jesivaja volt.

Levelben kulonbozo kerdesekkel fordultak hozzd, vd-
laszaiban nagy tudaardl es talmudi ismereterol tett tanusa—

got. Egyszeriis4ge a T6ra utdn erzett szomjusaga a szobajanak
n^gy fala k5ze zarta, ahol leelte elet4nek nagy reszet nagy
szents4gben a foldi elvezetekrdl lemondva.

Csalddjdval deportdltdk hiveivel egyiitt, ahonnan saj-
nos nem t4rt vissza. A hitkozseg tenykedese a hivek elkol-
tbz4se miatt kicsi volt, de az ott elt kev4sszdmu zsiddsdg
hUsdgesen 4lt a Tora szellemeben.

Ott 4ltek a Selymes csalad, a Herskovita caaldd. a
Weisz Laios 4s Csalddja, kik koztil harman tertek vissza 2 Pali
Arpdd , Ella, (Reinitz Erndne)

, kik itt elnek az orszdgbsn

.

A Berger csaldd, a Fried Ma.iae esaldd.idval . a Pol14k csaldd
nem t4rt vissza hdrom fiaval. A Treuhaf t csaldd M4rtonn4

.

Axmin, Mdrta 4a Iren nem jottek vissza, 4s a Griina-te-in

csaldd.

B n c a :
* r 3 y

Abauj megye egyik nagy rem4nynek indulo hitkozsege
volt B2ncs, miutdn bekapesoltdk Miskolcz 4s Hidasn4metit osz—
szekotd vasut vonaldba 4s megnyiltak a gazdasagi lehe tdsdgek

a fejlesztdshez. A szomsz4d kSzsdgekbdl odakbltbzott zsiddk
elhelyezkedtek gazdasdgi, ipari 4s kereskedelmi pdlydkon 4s
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lomasokat letesitettek, Forrot kikerulve* a Forron 615 zsi-

dosag nagy resze elkoltozott*

A hitkozseg elso idoben Szepsihez, majd kesobb Sz6n-

tohoz tartozott es utana kb. 181o-ben on6llo autondm orto-

dox anyahitkbzseg lett a hozzdtartozd kis kozsegekkel (Go-

lellal )

c

Rabbik;

HarAv ChAiim Mordechai Adler :

Vit *3tib o^n a
wma

Rabbi Adler nagy tudos volte Rabbi Amram Js. Billitcer

szerencsi Rabbi veje volt., Eloszor a megyasszoi hit-

kozseg Rabbija 9 majd 1889-ben a forroi hirkozseg v6lasztot-

ta meg, ahol oriasi szoigalommal 6jt nappalla teve buvarko-

dott a talmud szent irasai kozott 6s igyekezett a hitkozseg

es a videk vallasos cblg^tiban segitsegukre lennio Ismeretes

volt szerenysege
p hivtak nagyobb hitkozsegben is de nem ment

mert ugy velte, hogy ott Forr6 hitkozsegeben folytathatja
zavartalanul szorgalmas tanulasat* amely egesz szent Eletet
jelentette.

Azon szent Cadikok koze tartozott 9 kikre azt mondt6k
halala utan* hogy egyetlen pillanat sem volt szent eleteben
ami ne lett volna Tajre tanuldssal kitoltve* melyet igazolt
a Tajre tengereben ismert hatdrtalan ismerete. 1917 sziv4n
ho 25 napjan tdvozott ezen foldrol 9 ahol elokeszitette Magat
a Szenteket v£ro Tulvilagra. A hitkozseg eloljarosdga a Rab-
bis zek betoltesere fiat kerte fel.

Rabbi Jichog Ajjzik Adler 0 - *7w xt

Apja nyomdokain haladt s a Hitkozseg tagjai egyre apad-

takp de msziresz nefessel vezette tovabb a forrdi hitkoza6g

eletetp azt mondotta magat es hiveit vigasztalva* kevesebben

vagyunk, de ennel tobb ido van a Tajre tanulisara.

Vejei voltak Rabbi Jichok Ajzik Kah6n4 6s R. Majse

Fried ki a Forro es videke hitkozsegenek volt sajchetja a
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Tanitvanyai 4s Balbdtemjai lestek gondolatAt .

a

Nagy Gaont

4s CAdikot elaruld Szemeibol nagy szeretet es Csodalatos

I. felelem ragyogott, ami egAsz szent EletAt fenyesseggel

4s I. sugalattal ragyogta be. Mint nagy csaladnak leszar-

mazottja melto volt NagysAgukhoz , mert 0 Maga Nagy volt,

Ki Szent EletAt az Egi HatalmassAggal kotbtte ossze.

Miutan nehezere esett a 8o 4vet tulhaladva a hit-

kozs4g iranyitAsa 4s miutan minden pillanat4t a KlAl Jiszro-

41 megsegit4s44rt szAnta, k4rte a gyiilekezetAt, hogy fiat.

Rabbi Smii4l Tannenbaumot

v41assz4k, ki ApjAnak nyomdokain haladva, 4s Szent szerete-

t4vel korulv4ve iranyi totta tovabb a mar kitaposott uton

a tomai hitkozs4get. Tanult 4s tanitott, vigyAzott a hit-

kozs4g tagjaira 4s a szellemre, amely elkis4rte 6t is GyU-

lekezet4vel az utolsd momentumig, amikor a Szent Apjaval

4s gyUlekezetAvel egyiitt mondta el sz4mukra az utolso, de

mindig orbkkA fennmaradd SM JISZRO^LT.

Forro ;

A forrAi hitkozs4g az abauji r4gi hitkozsAgekhez tar-

tozik m4g az 17oo-as 4vek v4g4n alakult, amikor a zsido csa-
lAdok felso MagyarorszAg kiilonbozo nagy kozs4geiben teleped-

tek le, hogy megAlhetAsiiket biztositva hitkozsAget alkossa-
nak, a vid4ken 4lt SzAntA , SzikszA 4s Goncruszka zsidAsAga

igyekezett segitsegiikre lenni, hogy min4l elobb meg tudjAk
Allni helyuket 4s segitsAgukre voltak a hitkozsAg megszer-
vez4s4ben az elso idoben. KAsAbb az 18oo-as 4vekben mar

templomot 4pitettek, a temetot m4g jAval elobb I4tesitett4k
4s ezzel egyide jiileg megalakult a Chevre kadise, mikve A—
plilt, Talmed Tajre, sulyt fektettek a gyermekek vallasos
nevel4s4re.

A hitko zs4g 4l4re Rabbikat hivtak meg nagy Talmud

TudAsokat, kiknek szer4ny meg4lhet4s4t biztositottak, a

Rabbik pedig a hilkSzsAg 4let4ben igyekeztek a tanulAsra

4s a TAra utjain valA haladasra oktatni hiveiket. MiutAn

kbrtilbelUl a 9oo-as 4vekben az Allami vasuthAlAzat Abauj

megy4t is el4rte 4s Bncsen 4s a tobbi hslyeken vasuti 41-
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Igaz szentAletu, kit ezen konyv keret4ben meltatni

nem lehet elAggA - " niKM 'i h Angyal, Id.

AletAt a Minlenhatdhoz egAsz kbzel lAvAn nagy szentsAgben

Alte.

A Tora szent szellemAben vezette a hitkozseget As a

zsidA to rvenyek As a Suichen Aruch eloirAsaibAl jottAnyit

sem engedett, minden elAfordulA kerdest (sAjlet) kivhlrAl
tudottj pontosan a magyarAzatokkal 4s a HozzA fordulAknak
pront megmutatta pontosan a chAlAchA leiras helyet.

Az emberre ranezve megAllapitotta 4s leolvasta rdla
jellemAt. Imdi Kvonevaival egyUtt egyenesen az Eg TrAnusa

elA jutottak. Eletmodja Szent 4s Tiszta, amig husl evett

5 egyedul etette a baromfit, nehogy valaki esetleg rnegki-

nozhassa az Allatot. 0 tudta, meddig kell elmenni a
- o»»n 'Vya is Allat vAdelmAben is. Vizet csak ron-
gyon keresztiil szUrve ivott. A harmincas Avekben mAr nem
evett bust egyAltalAn, csak halat. Ha ellAtogatott valahova,
sajAt edAnyAt As az otthon kAszitett Ateleket ette.

A munkAcsi CAdik Rabbi Eliezer Schapira vh st tisz-

teletAnek As megbecsulAsAnek kifej ezAsekAppen meglAtogatta,

Az orszAg minden rAszAbAl jArtak hozzA hogy AldAsArt As jA

tanAcsArt. Amikor Miskolcra szokott lAtogatni vejAhez, Rabbi

Simon Neufeldhez y*st elArasztottAk a kornyAld. zsidAk kA-

rAsUkkel, hogy a toraai CAdik imAdkozzon ArtUk.

A PAszAchra valA kAsziiletei betetoztAk mdAgdAgaAgAt,
minden dologra, mAg egAsz kiesire is kiterjedt figyelme.

Csak egy kzAjlsz HAcet evett a szAder estAken, amit 0 Maga

egyedlil sUtott As egyben nyelte is azt le.

A Jesiveban tanulA bocherokat megkUlonboztetett sza-

retettel arasztotta el. HielAtt a Jesiveba utaztak, mindegyi-

gyiket kiilon-kUlon megAldotta As lec-geldot adott neltik.

Erev Jom-HAdinkor megAldotta ujra az osszes tanulA ifjusA-

got.
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fttleki Rabbi y»*T a P^tnoki Rabbi JAnkev Tannenbaum

fia kovette.

Eloddhez meltoan 4s Sseinek nyomdokain kovette elod-

jet. Az akkori hitkozsegi eldljArdsAg egyhangulag vAlasz-

totta RabbijAnak kifiatal kora dacAra mar a nagy TAlmed

Chochemok kozd tartozott, ki NagyapjAt Rabbi ZAAv Wolff

Tannenbaum yXT verpelAti GAont tartotta eszmenykepenek

As m#g TomAn kiadta NagyapjAnak a "Mgilesz Eszterre" irott

gyonybrU magyarAzatAt * i n v n nV'K " "EjlAth

HAsAchAr" cimen az 0 irott sajAt Tora magyarAzatAval ** n .i ay
"Livjat ChAn"-nel egytitt. Mig 1900-ban Apja helyebe Putnok-

ra vettAk fel.

Torna hitkbzsege Rabbi MAir Tannebaumnak Putnokra

val<5 eltAvozAsa utAn a nyirmegyesi Rabbit;

Rabbi AvrahAm Klaimenesz Friedmann

. Vs? ntmyns pian^y omaK a”mn
vette fel Rabbinak, Ki nagy Talmud Tudos es ismert Rabbi

szemelyiseg volt. Nagy TanitvAnya volt a GAon Schmelke a

szolldsi Rabbinak a - M o 9 ^nn ins " "Cror HAchA-

jim" szerzdjenek As a hitkozsAget is abban a szellemben

irAnyitotta. 9 Avig volt Rabbi Friedmann a Toma hitkozsA-

gAnek AlAn As vezette nagy msziruttal As pAldAs erladisAg-

gal.

1899-ben Rabbi X.K. Friedmann utAn Rabbi MAir Tannen-

baum a volt tomai Rabbi occse;

HArAv HAfiAdik MhAchem Mendl Tannenbaum

^"st onaaaya Viaya onaa pnsn a"nm

kovette, ki nagybAtyjAnak, Rabbi SrAgA Cvi verpelAti Rabbi-

nak a - « pi iv pea n "Neta Sorek" szerzo jAnek

veje volt. pns 7a pns ki szent Alete utolso per-

cAig vAdte As dvta Toma As az egAsz orszAg zsidosAgAt.

m la'ai 71a p"raa *®np «ao oViy *no ,, pns 71**71 nn p”a

. V" pis t ’naya onaa
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jelenleg Kanadaban elnek.

Nem lehet teljesen leirni az ott elt osszes csala-

dokat, akik egytol egyig a tradicid hu ds a szorgalmas zsiddsdg

mintakepei voltak.

Ezek a kuldnbozS csalddok, kik Toman eltek, vagy ke-

sdbb, az id6k folyaman keriiltek Tomara ,
peldas, emberszere-

to eletiikkel a tradicidhoz vald ragaszkodassal epitettd Tor-

nat es videket naggyd.

Az 1944 evi peszach szomoruan koszbntott be Tomdra
is, itt is folytak a zsidd ellenes intezkedesek, a barbdr-

sag, az irgalmatlansdg nem kimelte meg Oket sem, amikor

kozvetlen peszach utdn a videki zsiddsaggal osszegyujtve az

dreg Szerit es Nagy Rabbijdval Rabbi Hdcadik Mnachem Mendl

Tannenbaum V'xt es Fidval egyUtt Rabbi Smiiel Tannenbaum

V'xt eldszSr Kassdra cipeltek , onnan pedig. ...

Rabbi iaik ;

Hdrav Sragd P. Grosszmann ; V»xt 7Kaoru V”B turn? q"am

Ismert talmudi szemelyisdg volt. Ismerete a Chdld-

chdkban nagy volt, sokan fordultak Hozzd fontos kdrdesekben,

kivald szonok, ds a hitkozseg eletdben sokat tevdkenykedett

,

a hitkozsdgdhez tartozott kis kozsdgeket gyakran felkereste,

hogy segitsegukre legyen a hozzdfordultakat a nap minden sza-

kdban fogadta, kozvetlensege ds nagy tuddsa miatt nagy tisz-

teletnek orvendett.

1857-ben kerUlt Tomdra ds kb. 1866-ig volt Toma ds

videke Rabbija. Pia volt Rabbi Bcdldl Grosszmann V"xt

hejdcsabai Rabbi. Neve tobb chalachikus konyvben, kozottUk a

Ntd Sorek M yoj " c. konyvben is eldfordul.

Hardv Mdir Termenbaum ; • Vw»t QMajyjjyp vaa awn*»n

Rabbi S.F. Grosszmant 1887-ben Rabbi Mdir Tennenbaum
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Orosz fogsagbol hazajovet halt meg is felesege China vezet-

te egyedul a csalid eltartisit es nevelisit.

R. Smuel Fisher, es igy tovibb mind kivild emberekp

kik vallisossaguk mellett elink kereske delmet es forgalmat

bonyolitottak le a Toma is videke zsido es nem zsidd lakd-

saival

.

Ferber fuszeres, Frie dmann miszaros, Gluck a szabo,

Dressier lakatos , minden komplikilt dolgot megjavitott s ha-

sonld volt a kovacs Schwartz is.•HBNOMMMMMaMaDe

Volt egy szomoru is tragikus esemeny is Toman , ami

sok-sok fajdalmat is konnyet hozott maga utin f amikor kit

artatlan ember iletit oltottak ki amikor meg rendnek is

torvinynek kellett volna uralkodni Toman:

Egyik este 7 ora utan cigaretta vasarlas uriigyevel

kit polgar ment be a Viber testvirek uzletebe 9 ahol a kit

iddsebb testvir egyedul ilte le a Mindenhato altal elren=

delt iletliket.

Miutan bementek az iizletbe lehuztak maguk utan a
rolldt p a rolld vasival kegyetlenUl meggyilkoltak a Verber
testvireket, kiraboltik dkat , es utina, hogy a gyanut el~
tereljek magukrols, rajuk gyujtottik az uzletet. A tettese=

ket nem taliltik meg.

A pirnoszi hiirhoz hozzitartozott mig a vendiglos

Fried

.

a faraktiros Deutsche es a vaskereskedd is etemit
lerakatirdl is ismert Blechik kik nagy csalad voltak.

Irin leanyuk 8 firjezett Radnai o Pestre kerUlt p Cilia Lich°

tensteinni. Eliezer Kassirol vette el a Reinitz leinvt is

Los Angelesben ilnek vejuk Wolff Kahin iszk&n is az ottani

hitkdzsig vezetdje. Hermina firjezett Goldmann . Chi.iimot

fiatalkoraban elutotte egy autd, ivrohom a kassai is tima-
vai jesive bocher volt is jelenleg csalidjival Bni-Brikban

ipitette fel tradicidhii iletit. A T. Bachurimban aktivan

riszt vett is az esti siuroknil tanult eld. Hilda mig fi-

atal koriban meghalt. Giza firje Traurig Jend Lubldrol kik
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sAges msziruttal szolgAlta a hitkozseget , tulhaladva a

mieve eloirasait, a keso AjszakAban hazrol-hazra jarva kel-

tette fel a jidokat, oregfeket As fiatalokat egyarant a haj-

nali szlicheszhez.

Purimkor, a Chevre KAdise szent cAljAra jArt hAzrdl-

hAzra osszeszednij vallan a Chevre tulajdonat kepezS filre-

szevel (amivel az umt ftireszeltek) es a bikszlivel, minden

hAzbdl szep adomannyal jott Id.. A hitkozseg tagjai kozt nagy
tiszteletnek orvendett.

A tornai hitkozseg miikodese alatt esak dicsoseget
szerzett. Minden helybeli chAszene a chuszn kulonos izgal-
maval jarult, hogy vajjon bekeriil e Mrenek soraiba, mert
Rabbi MenAchem MENDL-t a chAszene utani reggelen megvarta
a fiatalembert a templomba es ha tanulasban, tudAsban As

viselkedesben meltdnak talAlta, feltette fejAre a kis sap-
kat (kapelet) es utana felhuzta rA a tAleszt. Ez a rovid
es megtisztelo aktus jelentette a fiatal ferfinek a "Mrene"

titus megadasAt, ami utAn ugy hivtAk fel a SzAfer Tajre
elAbe.

A hitkozsegben Tkonek voltak.
Az ima niiszech.je AskenAz volt, ahogyan azt az el 5b-

bi nagy Rabbik bevezettAk. A bAlbAtemok mind chusev erlech
jidok voltakp kik Rabbijaikkal SriztAk szigoruan a Tajre

eloirAsait, tbrvAnye szerint Alve, jotAkonykodva az "AhAvAsz

JiszroAl" szellemAben.

A BAlbAtemok kozUl R. JAnkev Ferber a nagy TAlmed

Chochem mintakApe fiai mind utjain haladtak, R. Eliezer.

R. ChAilm„ R„ JoAl. R. Avrohom. R- MnAse Schwartz , fiai a

timavai jesiveben tanultak szorgalmasan, a GlAne csalAd,

R. Jichok QedAl.ie Schwartz As fia R. SmtiAl ki KassAra fce-

riilt.

R- MordechAj Roth orosz fogsAgbdl kerUlt haza, R.

Huszn Lichtenstein a "mhArAm Szajfer" tanitvAnya, gAbe sAni,
egy Blech v6 R. Joszef As R. Doved Guttmann „ R. Cvi gramar.

R. LA.ib LAichman . R„ MordenhAi HAknhAn g-raman. R.SmhAl Dov
UngAr. R. J. Lichtmann. R. Doved Lebovits. Neumann ki az



- 266 -

A Tiferesz ,purimkor jotekony celbol pur mspilokat

szokott rendezni, 4s a Jaszef spilt is jatszottak nagy si-

kerrel. Volt egy NSegylet is, amelynek cAlja jotekonysAg

es r4sztvettek benne a hitkozseg jomodu tagjainak felesA-

gei.

A ChAder MelAmedjai voltak Lebovits dardeke /Alev

bAsz, R. M. Schwartz . Kitiino tanito nagy J. SumAjimmal.

Fia k4s5bb R. SmuAl, a kassai T. Tajre melAmedja lett,

Lovinger nagy Gyerekekoek Pozsonybol egy BrA.ier nevezetu

Ki a gyerekeket ndmetiil is tanitotta. Salamon NagymihAlyrol

4s Zborovrdl is volt egy j<5 MelAmed.

A SAsz Chevre vezetdje es ElStanuloja volt R. Doved

Gufctanann . nagy TAlmed-Chochem volt, ki 6riAsi msziresz ne-

fessel vezette azt a zsidosAgnak oly fontos es drAga intez-

mAnyet, elStanulAsAnAl sokan ultek a tornai hitkozsegbol

kik mind nagy T 0 Chochemok voltak es egyuttesen vitattak

meg a kulonbozd talmudi tAteleket.

A sAsz-Chevre nagy tudosa 4s elStanuloja volt Rabbi

JAnkev Ferber V»st ki Rabbi Ma.ise Szoffer tiszafuredi

Rabbinak tanitv4nya volt 4s sajAtkeziileg irt egy Sz4fer-

Tajret, amelyet Atadott a hitkozs4gnek 4s kiadta RabbijAnak

Rabbi Majse Szoffernak a Tajrera irt magyarAzatait

- ^b-io o"°tnB "MhArAm Szoffer" cimen, k4s5bb a pozsonyi

b4sz-dinhez kerlilt, mint DAjen.

A konyv a tornai nyomdaba lett kiadva, ahol tobb

(zsido) h4ber nyelvu konyv 4s tanulmAny jelent meg R. Jhai suA

Jhiide GlAnz nyomdAjaban

.

Sajchet volt R. Eizik Ehrenfeld . nagy erlecher jid,

ki a vAgAson kivlil j<5 BAl-Tfile is volt. Az unnepekkor kel-

lemes hangjAval sAchreszt szokott elSimAdkozni m4g R. Arie

Jhiide Biedermann . 6 volt az egyetlen strAlis zsidd is a

tornai hitkozsAgben. A hitkozsAget "KhAl Adasz JsUrunnak"

"jn»’ my Vnp" hivtAk.

A hitkozsAgi alkalmazott volt a Glanz bAcsi, ki hii-
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volt R. Joszef Weisz .

Az imarendje niiszAch "Askenaz" volt, As abban ira-

nyitottak a hitkozsAget is.

A Chevra KAdisA gabeja hosszu idokon keresztiil

R„ Borech Wider volt, ki aktivan vett reszt a tobbi eldl-

jArokkal a hitkozseg 4s a Chevre K. iranyitAsAban. A TAlmed

Tajre iranyitasAban is reszt vett R. B, Wider As R. Mvid
Guttmann kik igyekeztek a tomai zsido gyermekeknek jd

MelAmedokat szeiezni, kik elokeszitettek az ifjusAgot a

Tajre Lismo tanulAsAhoz.

A tenE to a vAroson kivlii dombon volt, thare hAzzal,

a temeto kbrul volt keritve. Oder 7 volt a Chevre K„ sziide-

ja, amikor az uj "melacsekat" vettek fel unnepelyes keretek

kozb tt.

A hitkozseg kereteben milkodott a "Tiferesz BAchuiim"

vallasos Ifjak egyesulete, kiknek tagjai volt jesivebocherok

tagjaibol alakult, hogy megorizze a jesivabol kikerult valla-

sos fiatalembereket. A jesivek ahol tanultak, Hunszdorf

,

Chuszton, TimavAn, GalAntAn, Tiszaflired®n es meg az orszAg

tobb helyen lAvo jesivAkban kUlon minjenuk volt, minden es-

te tanultak, a tagok felvAltva tanultak elo. Tagjai a

Friedmann TestvArek. Weiszberger ^estvArek. a Ferber Test-

vArek Elie zer . ChAiem. JoAl. AyrahAm. - Blech AyrahAm . a Hoi-

lender TestvArek. a Schwartz TestvArek. Glancz TestvArek.

As mAg tobben.

Egyiddben pAntek estAnkAnt osszejottek a Schwartz

fAle peksdgben As ott R. AyrahAm Ferber felolvasta az Orosz-
orszAgbdl Arkezett a ChAbAdnikok Altai szerkesztett ChozA-

rokat, amelyek telitve voltak a hit megorokitdsAnek felhi-
vAsAval.

Jo bAlkajre volt a T.B. JoAl Hoilender, ki mAg 1944-
ben orosz fogsAgba esett, apja pedig mAg az elsd vilAghAbo-
ruban esett orosz fogsAgba, As az ozvegy egyediil nevelte fel
gyexmekeit.
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Toma - Tuma -

Valamikor 17oo-ban varos lett As mellette egy magA-

nos hegycsucson epult a tatArjArAs utAn Toma vara. Manap-

sAg is lAthato a vAr festSi szepsegu romja.

RAgi hitkozsAg, a Tajre es a megmAsithatatlan orto-

dox szellem mentsvAra , kis Jeruzsalem, ahogyan sokan nevez-

tAk, ami 1yen meleg ragaszkodAssal es odaadd sziwel Apitet-

tAk az ott Alt zsidAk a tradicid szent szentsegAben Aletiik,

ahonnan Avtizedeken keresztlil egy pillanatra sem halkult el

a Tdra magasztos hangja, amely nem csak a templomot, de a

ChAdert es a klilonbbzd csalAdi hazakat is betoltottw. A Tan

elkAprAztato fenye ragyogott a tomai hitkozsAg fblott, a-

melyet a Tannenbaum Rabbi dinasztia hozott magaval az Igazi

Nagy CiDIK Rabbi HAgAon Hacadik MNACHEM TANNENBAUM a"mn
V's? oMajyaay* Viayn onao p'nxn Ki csodAlatos

szent EletAvel nem csak Toma hitkozseget emelte naggyA , ha-

nem az egesz vilag zsidosagAt is, kinek minden imAja olyan

volt, mint a KajhAn Godlnak Jam Kipgxkor, Kinek minden sza-

va az Agben a JosAgos MindenhatonAl meghallgatAsra talAlt.

Kit az Atkozott rendszer es csatlosai 9o eves koraban cipel-

tek a megsemmisitAs felA, ahol az emberbdrbe oltozott ordo-

gbk As gyilkosok uralkodtak.

A hitkozsAg Alete pAldAs volt. A templomot mAr rAgen

ApitettAk As kb. 192o-ban ujra ApitettAk az ujjAApitAs utAn

a Templom a vidAk egyik legszebb imahAza lett.

Egyik legaktivabb As odaadobb bAlbosz, ki szinte

AletcAljAnak tUzte ki a renovAlAst As sokat fAradozott Ar-

te, volt Kaufmann bAcsi. a tetozetet a Blech csalAd kAszi-

tette.

Mikve volt As a hitkozsAgnek intAzmenyei. TomAn
"Erev" volt As szombatonkAnt lehetett hordani, ezt is

Kaufmann B. intAzte As az udvamokL Schwartz .

A hitkozsAg vezetAsAge hosszu Avtizedeken keresztlil

Weiazberaer. Roth DAvid . A Toma keruleti hitkozsegi elnbk
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Kassa volt az irAny. ElSszbr zsidA hazakhoz, majd

a tAglagyAr . . „ aztAn a deportdciA !!! .......

A felszabadulAst sajnos kb. loo meggyotort lesovA-

nyodott lelkileg megtort szAntAi 4s videki zsidA testvArunk

Alte At, kik a felszabadulAs utan a kulonbozA lagerekbol As

munkaszolgAlatbol tertek vissza volt otthonukba. Otthonukat

feldulva, kifosztva talaltak. Sok helyen mar uj lakok vartak

a hazaerkezdket nagy csoddlkozdssal. .

.

Megmutatkozo tt az amerikai zsidosag hatartalan szive,

amikor a hazaerkeztekhez a Jointon keresztul megerkeztek az

AlelmezAsi es luhAzati produktok.

Rosenberg Imre lesz a szolgabirA, vAgre eljott a

szabadsAg ideje de kinek van eleg lelki es testi ereje ahoz,

hogy az AtAltek utan a nyilas es hitleri eszmektol, kifosz-

tastol es szabad predahoz hozzdszokott nepseg felett rendet

teremtsen.

FelAllitanak egy kozos Joint konyhat, ahol a hazaer-
kezettek Atkeztek, amit Friarimai-m Dani vezetett . A Jointot
Bardoss As Gluck vezettAk.MMMNMMMBMNn aaHMMWMNMR

Az ifjusAg, miutAn AletAt ott tovabb folytatni nem
tudta, felkAszult az alijAra. Nagyobb rAsze roviddel a
visszaArkezAs utAn IzrAel felA hajozott, hogy a sajgo se-

bektSl fAjo AletAt ott folytassa.





felallitott

Emlekmu

a

miskolczi

temetoben
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kerlilt, de szivAt megsebezte egAsz szent GyulekezetAnek

tragikus elvesztAse As szAmos TanitvanyAnak elpusztulAsa,

a fAjdalmas toprengAs As tApelodea utAn beteg lett es egy

Awel a szomyii iddk utAn 1945 12 napjAn Zurichben

vissza adta hdfehAr lelket Teremtdjenek. Pelesege a

Rebecen 1961 chesvAn 7 hunyt el egy ewel a halAla utAn

a rokonsAg fAradsAgos munkAlkodAsai utAn ide hoztAk Oket

a jerusolAjimi szent foldbe 6a tanitvAnyok, ismerosok, ro-

konok kiaArtdk dket kegyeletea tisztelettel, hogy imaikkal

4s kereseiklcel zarAndokoljanak el a Szent sirjAhoz, hogy

legyen mindannyiuknak egy melic jajser a miel obbi megvAl-

tAsig.

A NEHEZ ID6K ;

Az l94o-es Avek SzAnton sem mentek el zokkenes nelkul,

a polgAri lakdssAgra hatassal volt az ugsAgok es a nyilaa

pArt heccelAse, egynAhAnysaor betortek a templom ablakAt

es az utolsd iddben Arezhetd volt a gyuldlet.

1944-ben a fe'rfiak nagy resze mAr nem volt odahaza

,

Aa egymAs utAn jelentek meg a kulbnbozd zsido-ellenes ren-

delkezdsek.

Szomoru volt a PAszAch, voltak kik az elkeseredAsuk-

ben mAr roaazra gondoltak, az unnep utolsd napja a Rabbi

beazAde utAn siralmas volt, de senkiaem gondolta, hogy mit

hoz a holnap, mAanap reggel korAn kezdddott a kisbirdk aze-

replAse

„

MiutAn a kozseg minden utcajaban doboltak, As egy

nappal a "PAazAch" (szabadaAg) iinnepe utAn elkezdtAk csen-

ddri aegAdlettel a zsidd csalAdok osszeszedAaet a Templom

udvarban Aa az iskolAban , ott tbltottek az AjszakAt, a Rab-

binak megengedtAk, hogy egyedUl kisAret nAlkiil menjen a

gyUjtdhelyre.

Egy nap utAn vagonokba azAllitottAk SzAntd hitkoz-

sAg Aa vidAke Artatlan zsiddit, aprajAt-nagyjAt, tobb mint

8oo lelket, kik aenkinek aemmi roaazat nem vetettek.



- 261 -

a hatosagokhoz is eljutott, ahol tisztelettel fogadtAk es

igyekeztek megertest tanusitani amikor a hiveinek ugyes -

bajos dolgaiban hozzAjuk fordult* addig amig felsobb uta-

sitasra zsido ellenes torvenyekkel es zsido ellenes akciok-

kalnbveltek a lak6ss£g zsid6 ellenes hangulatdto

A nehez idokben fajdalmasan erezte az egyre novekvo

antiszemitizmust , de remenye es bizodalma pillanatra sem

hagyta el 0 Miutan 1939-ben a gyulblet szelei mar Szantot is

kornyekeztek 9 jottek a munkaszolgalatosok behiv4sa p a zsido

ellenes torvenyek p mar nem csak a szonelyi szabadsagot es

megelhetest veszelyeztettek p banem az orokos es a vilagnak
adott szent egy I 00 tenseget hirdeto zsido szellemet is

becsmereltek
P hogy minel jobban fellAzitsak a nepet a tra-

dicio hli epito zsidosag ellen e

Rabbi Deutseh* a szantoi Rabbi felismerte a helyze-

tet es a Jesive kereteben akart lehetoseget nyujtani a Taj-

ret tanulo zsido ifjusagnak* hogy egy felnapi tanulAs utan

mezogazdasagot tanuljanakp hogy ha ut az 6ra es lehetoseg

ydXik Sreo Jiszroelba vald alijAz&shoz* a szent hazajdba

hazafert zsido ifjusAg a megmAsithatatlan Tajre szellemeben

epitse fel osei foldjen otthonat abban a szent szellemben 9

amit 0 oly gevaltige msziresz Nefesevel belejuk nevelt* le«

gyenek odahaza EREC-JISZROELBE foldmuvel5k 9 kik ket kezuk

munkajdval a Tajre torvenyeit szigoruan betartva* es tanuL

¥a Yalljanak Rabbi Akiva Joszef Schlesinger (L4b Haivri)

elkepzelese szerinti epitoko Erre a celra megszervezte a

szantdi es videki zsido g^zdAlkodokat* kik segitsegere yol-

tak a bocheroknak a gazdasagi munkaiatok elsaj&titasAra 0

Sajnos a Rebe Rabbi Deutseh y* t almai nem YaldsuX-
hattak meg 0 A tanityanyok es tanitdik nagy resze Auschwitz-
ban maradt p es 6 sem valosithatta meg Eleteben Eree^Jiszroel
viszontldtasA

1

0

Miutan 1944 peszAchja utan eg£sz gyiilekezetevel a

kassai gettoba* majd teglagyArba hurcoltak* Batyja Rabbi

Avraham Deutseh yfi x? kozbenjdr^sara kozvetlen a deportA-

16s elott kivettek felesegevel egyiitt es Pestrol SvAjcba
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vallds targyu dolgokrdl, sdbesz delelott pilpult 4s Chald-

chdkat magyardztak a bocherok, az elokeszlilettel kapcsolat-

ban 0 adta meg a megfeleld utasitdst 4s szivesen dllott

minden iddben mindenkinek rendelkezesere, vagy segitsdgere.

Jesivdjdnak celja az volt, hogy az onnan kikerult bocherok

kik iddkozben bdlbatemokkd vdlnak, a Tajre szellemeben el -

jenek 4s iddt szenteljenek a Tajre tanulasahoz

- Kn’iiKT 'V'aa m4g akkor is, ha olyan vid4kre keriil-

nek, ahol nines Rabbi.

Nagy tuddsdnak a hire a vildg minden r4sz4be eljutott

sokan fordultak Hozza chdlachikus k4rd4sekkel. . . kbzottUk

az els<5 vildghdboruban elesett zsidd katondknak a kozos

sirbdl vald exhumdldsdrdl, amelyekre kimeritve az osszes

forrdsokat nagy alapossdggal vdlaszolt.

A Jesive tanitdsdn 4s iranyitasan kiviil sokat tett

a hitkozs4g 4s a hit4let megjavitdsa 4rdek4ben, meggyozo

4s felvildgositd besz4dei nyomdn megvaltozott a hitkozs4gi

tagok 4letm4dja az Asszonyok kozul sokan bekotottdk fejiiket,

4s az Altala megalapitott tanuld chugokat szervezett, ahol

kulonbozd idokben, kiilonbozo Tajre tanuldsi r4szt tanultak,

4s az eldtanuldst 4s tanitdst az altala bevezetett alapos-

sdggal 4s msziresz nefessel 0 egyediil vezette.

A Hitkozs4g minden zsanerii tagja eljott a tanuldshoz,

hogy meghallgassdk siurjait 4s besz4dei valosdgos elmenyei
voltak a Tagoknak, amit rendkivlili tudasdval szonoki tehet-

s4g4vel 4rt4kes 4s klilonosen sz4p tartalommal adott eld.

Egy-egy beszdddrdl sokdig besz4ltek, mindegyiknek nagy
hardereje volt.

Chdchdm (boles) volt, kihez sokan fordultak a min-

dennapi 4letben eldfordult probldmdkrdl 4s nehdzsdgekrdl a

szokdsos sdjlekon kiviil is, anire otletes bolcsess4ggel vd-

laszolt.

tpjD n*nn eldkeld megjelendse, a Hitkozsdgnek p4l

dds uton vald irdnyitdsdnak 4s a kivdld nagy Rabbinak hire
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kozsdg vezeteseben 4s utasitasainak megfeleloen iranyitja

a hitkozsdg vezetosdge a khile eletet.

Jesivdt ldtesit,vdllalja a jesiva vezetdsdvel jdrd

nagy gondokat kozel 5o bocher tanul szorgalmasan kiknek el-

latasarol 4s szelloni taplaldkdrol apai szeretettel gondos-

kodik„

A jesiva tanuldsi rendjebe a hires pozsonyi jesivdban

bevezetett tanulasi rendszert vezette be, hetenkent kb. 3

blatt (oldal) gemoret tanulnak a szokasos "Rasi es Tajszve-

szen" kivul o"”ino , k "®“inn Magyar azattal ez volt a rendes

(nebn sir) " _ **
7

•» ay 3 " A Rabbi elotanuldsa 3-szor egy

heten volt estenkent az elotanuldshoz minden bochernak elore

el kellett kesziilni az elotanuldshoz eloirt anyagbol, az

elotanulas kozben mindenki feljegyezte, a tanulas kozben e-

loadott ujitasokat, kerdes eke t es magyardzatokat.

A ferhem (vizsga) minden heten pentek reggel volt.

Minden honapban tanultak ugynevezett " n’aio " szugjet az

iddszak es elkovetkezo esemenyeknek megfelelden, az osszes

magyardzatokkal - o’mnsi o’aiwm o’wnsnn Va .

AzonkivUl tanultak hdlachdkat ( torvenyeket) a nagy

torvdnykonyvekbdl - nyT mv» ik o’^nn hk

Rabbi J.M. Deutsch kiilonos sulyt fektetett a heti

szidra tanuldsdra, 4s ezt is a sdbesz d4lutdni (sdle siidesz)

- M wain" elott kihallgatta. Eldtanuldsa, preciz

tokdletes magyarazatai, driasi ismerete 4s jdrtassaga, a

Tdra minden vonatkozdsdban, kidrezheto volt a Gdoni tuddsa,

ebben a szellanben dpitette 4s tanitotta tanitvdnyait 4s

bdlbatemait, 4s ez kisdrte egdsz dletdn keresztul.

Szonoki kdpessdge 4s a vele jdrd szdkincse amellyel
egy-egy beszdddt feldpitette, telitve volt bolesessdgggel

4s minden szdnoklata dridsi hatdssal volt tanitvdnyaira 4s

a hitkozsdg bdlbdtemjaira, Pdntek estdnkdnt asztaldndl 2

bochemek kellett Tajret mondani a heti szedrerdl 4s aktualis
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Majse GiUnwald V*xt "Brugesz Habajszem" " ovan nany"

szerz<5j4n4l tanult, kAsflbb a Pozsonyba keriil a Sevet Szajfer

As fiabbt Akive Szajfer nagy tanitvAnyai kSzzA. (JriAsi hatAs-

sal van rA a Nagy Habbik kornyezete, s zorgalmas tanulAsAt

fokozza, a nap 4s Ajjel legnagyobb reszet tanulassal tolti

,

4s ott a szent komye zetben mAr Nagyk4nt emlegettAk, ki csak

egy c41t l4tott maga elStts min4l mAlyebben 4s min4l alapo-

sabban behatolni a Tajre tenge rAbe.

Miut4n e lerke zik az l£lfi tt4rs valasztAsi ideja. magnd-

sUl 4s elveszi S4rospatakr61 S4tin s4rospataki Rabbi led -

nyAt. Rabbi Simon H4koh4n Sattin sdrospataki Rabbi ki a

n w v w i n d UnokAja volt az orosz Laszkban szllletett

a "PnA Slajme"-nak volt tanitvdnya 4s FelesAgAnek fiatal kor-

ba val4 elhaldlozAsa utdn kerult Magyar orszdgra, ahol el6-

szor MAdra kerult, onnan Tokajba, ahol 4jjelt is nappallA

t4ve tanult. A Jajneszn B. Osztreicher csengeri Rabbinak le-

AnyAt veszi felesegiil 4s SArospatakra keriil 4s ChAna nevii

leAnyAt Rabbi Deutsch vette felesAgiil.

Abban a szent hAzban, ahol gondoskodtak gondtalan
AletukrSl, folytatja szorgalmas Tajre tanulAaAt kora reggel-
t51 a kAs6i ejszakAig. TudAsAnak 4s 6riAsi szorgalmassAgAnak
hire mAr messzire jutott 4s miutAn 1913-ban megUrlilt a ne-
messzaloki RabbisAg, egyhangulag megvAlasztjAk 4s meghivjAk
az ambicidval telitett nagy TAlmed Chochemot. A meghivAst
elfogadja 4s a HitkbzsAg AlAn All, vezeti a HitkozsAget 4s

folytatja szorgalmasan a Tajre tanulAsAt 4s roviddel utAna
a nemesszaloki RabbisAgbdl a pAsztoi hitk8zs4gben hivjAk
meg, hogy ott toltse be a Rabbi sz4ket.De nagy tehets4ge
m4g magasztosabb hitkozsAg fel4 irAnyitja 4s amikor a szAn-

tdi hitkBzsAg Nagy Rabbija Rabbi FAlek Jungreisz el-
hunyt 1927-ben(/sgyhangulag vAlasztottAk meg Rabbi Deutsche

t

hires szAntdi Rabbik utodak Ant 4s UnnepAlyes koriil-

mAnyek kozott Nagy magyarorszAgi Rabbik r4szv4tel4vel iktat-
tAk be a szAntdi Rabbi szAkbe.

Nagy Rabbi elddei nyomdokAban haladt, roviddel a
szAntdi Rabbi hivatal elfoglalasa utAn mAr rAszt veaz a hit-
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dox zsidosag odaado esa szent Tajre tudomanya ds tanuldsa

irant erzett szeretet ds msziresz nefessel elt zsidd testvd-

reink egyik kis falujaba (hisz ilyenek voltak a mi kis hit-
kozsegeink )

,

ahol a pamosze gondjaikat is felreteve, a sza-

tocSj a rovid-drus, a korcsmaros , vagy a kis gpzda, tradicid

hiien tanitottdkj a szdjuktol megvont garasaikkal gyermekeiket,

es fenntartot tak a hittel jdrd kapcsolataikat a nagyobb hit-

kozsegekkel.

Magyar-gencsen 3 zsidd csaldd lakott, Hoffmanek, kik

lakdsukban templomot rendeztek be, hogy a falu ferfi tagjai-

val egyutt szabad idejukben tanulhassanak es imddkozhassanak

es ebben a szellemben neveltek gyermekeiket, kik a zsiddsag

vezeto nagyjaivd vdltak.

Hoffmanek egyik fia Rabbi Avrahdm az adai Rabbi volt.

Testvere Rabbi Majse H. londoni Rabbi volt. A masik csaldd

Katzek, kinek egyik fia a jeruzsdlemi egyetem egyik leg-

nagyobb tudos ddkanja. A Deutsch csaldd a mdly valldsos es

jdmborsdgdrdl es szerenysegerol ismert R. Jiszroel V" t

ket gyermeke bevildgitottdk a magyar zsidosag alkotdsdtol

es szent tenyke desetol telitett vildgat. Rabbi Avrahdm Deutsch

5m t erdemei az ifjusag irevelese terdn oriasi nagyok.

Rabbi Avrahdm (Adolf) Deutsch a budapesti ortodox hit-

kozseg tanintezeteinek volt ig^zgatdja. 1888-ban szuletett,

jesivdkat vegzett, majd a bdcsi egyetemen tandri oklevelet

szerzett es bolcseszdoktori cimet. Megszervezte a pesti or-

todox hitkozsdg polgari fiu es ledny iskoldt ds az elemi is-

koldt. Itt Izrdelben megszervezte a Chinuch Acmdi ’kbx? yun
valldsos iskola hdlozatat es az Aguddsz Jiszrodl kdpviselo-

jekent reszt vett a Kneszetben egdszen haldldig.

Rabbi Jankejv Majse Deutsch Vxt a szdntdi Rabbi

Nagysdgdval, korondval ekesitette fel a Csalddot ds a Pdpa

melletii Gencset. Mdr gyermekkordtol szorgalmdval ds I. fe-

lelmevel felhivta tanitdi figyelmdt ds a komyezet is dri-

dsi hatassal volt Red. Tanitdi felismertek kivdld a Tajre

tanulds ds tanitds irdnti talentumdt ds kivdlott tanuldtdr-

sai kozo ttc Eldszor Celemben majd Chuszton A Gdon Rabbi





Vxt ima Visw ’ai piun ij'iai

p"p i"nK y*'r ny 1

? *aT* irai
"irr’»*r> ,i3i„n ^>»a

RAbenii Hdgaon

Rabbi Saul Brach zcl. Hardv Hdgdon

Kassai forabbi mr&n Jenni ' L8w

volt sz4nt6i Rabbi

y"n ny^ fi’ravt pa^a wai
"min nsnp„n bsa

R*£b4ntt Hdgdon

Har&n Benjamin Wolf Low V'st wo’n n®o apy’ p«an u*an

R&b4nU J&nkev Majsche Deutsch zcl*

szdntdi F5rabbi
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pedeket tartd "Mleo Ktajresz" - M n*nop nxba" cimii kony-

vdben fdjdalmas gyaszbeszddet kozol Rabbi Srage P. Isch

Horovitzrdl V'xt .

BAtA-v Pdlek Junarreiaz Hdldvi i ^XT *?"ad pVkb a"mn

Utdna Jungreisz Rabbi lett a szantdi hitkozseg

Rabbija ki azt megeldzden a szombathelyi hitkozseg Rabbija

volt. Nagy tudds 4s bolos ember volt a csecsei Rabbi Srdge

Fdjvis Rabbi fia volt.

1898-ban kerbIt a szombathelyi hitkbzseghez, utana

Nagysalldra, majd Szdntora keriilt, ahol evtizedeken keresz-

ttil irdnyitotta szigoruan ortodox szellemben a szantoi hit-

kozsdg dletdt 4s 6ridsi odaaddssal tamogatta a hitkozs4g
keretdben mlikodd intdzmdnyeket, amelyeket csak nagy aldo-

zatok drdn lehetett a r4gi nagy keretek kozott fenntartani,

miutdn az utobbi iddben a hitkozs4g I4tsz4ma nagyon erosen

lecsbkkent, annak idejdn a kilencszazas idokben a hitkoz-

s4g I4tsz4ma a viddkkel egytitt kb. 2oo tagot szamlalt.

Neve tobb vallds-tdrgyu konyvben eldfordult , kozot-

tiik "Nt4 Szajrdk" - w p*n© yea " "Lviisd Mordche

"

" ’ana ’anaV' "J4d Jichok"w pn 2r» t»" stb. konyvekben.

Pia volt Rabbi Oser Xncsl J. a mezdkovesdi Rabbi.

Rabbi JdnRaiv Ma jse ben R. Jiszro4l Deutsch ;

. V'zt rum Vkip* 'i i a nra apy* ^an a"nm

A szdntdi hitkozsdg Nagy Rabbijainak sorozatdt
kik tdnykeddslikkel, tanit4saikkal 4s talmudtudomdnyi szer-
zem4nyeikkel sok dics6s4get szereztek hitkozsegUknek , Rabbi
Hdgdon Jdnkajv Majse Deutsch z4rta le, ki rendkiviili tuda-
sdval a szdntdi hitkozsdg utolsd Rabbija 4s lelkipdsztora
volt.

Rabbi J.M. Deutsch a Dundntul egy kis de anndl hire-
sebb falujdban sziiletett Magyar-Gencs , a magyar orto-
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Egy ortodox zsido heti lapo t is inditott 9 aminek 6

volt a szerkesztoje.

19o4-ben halt meg es vegso akarata szerint Szdntdn

temettek el. Hatrahagyott keziratai kiadasra vamak.

H4r4v N4ftoli ben Harav Jhuda Lasbrin ;

<.

t

min’ a°in 73 »5ni>3 Awmn

Nagy tudos es elismert Rabbi ki eldszor Varin varos

hitkoz segenek Rabbija volt. Par ewel kesobb Kalis hi'tkbz-

seg Rabbijakent vettek fel , ahol hosszu id6n keresztUl ve-

zette a hiikozseg eletet bolcsen, nagy msziresz nefessel*

a kornyek egyik legnagyobb Rabbi szemelyenek szamitott.

*

Elete utolsd eveiben a megUresedett szAntoi hitkoz-
seg RabbijAvA hivtAk meg p ahol halAlAig vezette a hitkozsAg
eletet 9 odaado sziwel, A ChAszAm Szajfer konyveben elSfor-
dul Neve ahovA talmudi kerdessel fordult®

Harav Srage FAivl Isch Horovitz s

. Vst T»nmin ^*5) turn?

HArAv Horovitz 1830 As 1840 kozott mint Rabbihelyet-
tes (DAjAn) latta el a hitkozsAg lelkipAsztori AllAsAt p

majd Paksra vAlasztjAk meg forabbinak 6s 1846-ban PApAra

kerul

e

PApAn szomoru kbrftlmAnyek kozott halt meg P miutAn
egy nemzeti ttnnep alkalmabdl a hitkozsAg tagjai arra kArtAk p

hogy az orszAg nyelven tartson a nagy templomban beszAdet p

amit eleinte nem akart p de az eros nyomAsra ami az el51;}A-

rosAgtAl jott mAgis elkezdte beszAdAt p es a beszed kbzbenp

a nagy szivfAjdalomt61 P hogy akarata ellenere beszAlnie
kell P hangja elhalkult P osszeesett es ott mindjArt meg is

halto

A paksi Rabbi Zuszman Szoffer a beszedeket As Hesz-
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kormdnyndl

.

Mdr gyerekkordban bSlcs ldven megfogadta a Tajre

tanulds rendjdt olyan formdban fogja tanulni ahogyan azt

Apja Rabbi Eliezer Lipschitz piteikovi Rabbi mondotta neki,

dridsi szorgalommal gyiijtotte tuddsdt a talmudon es magya-

rdzdin keresztUl, amit szorgalmas tanuldssal valosaggal be-

vdsett fejdbe, hogy az egdsz oly tisztdn volt eldtte, hogy

minden kerddsre teljes vdlaszt adott, a nagy Talmud tudosok

csoddlatdra.

2o dves koraban ndsiilt ds elvette Rabbi Jiszroel Jona

Hdldvi kompenai Rabbi "Medjin Hdbrochajsz" cimU konyv szer-

zdjenek lednydt, de nem sokdig eltek egyiitt, mart felesdge

fiatalon meghalt.

Utdna elvette Rabbi B„¥. Rokdch lednydt es esanek

reven keriilt a szdntdi hitkozseg Rabbisdgdhoz.

1871-ben halt meg Szantdn. Piai Rabbi Arje Ldjbis

a szdntdi es Rabbi Cvi Ahdron vdsdrhelyi Rabbi voltak.

Rabbi Ar.ic Ld.ibis Linschitz ;

Apja haldla utdn 1871-ben foglalta el a szdntdi

Rabbi dlldst es 25 dven keresztul toltotte be„

Hires tudds volt, ki 1896-ban az ortodox vezeto-

bizottsdg elnokdvd vdlasztottdk es akkor megvdlt Rabbi
dlldsdtdl.

Mialdtt a szdntdi Rabbi hivatalt elfoglalta volna,

Pestan az ortodox hitkozsdg szarvazd bizottsdgdban mukodott,

amit csak apja haldldval cserdlt dt a szdntdi Rabbi dllds-

ra. Irodalmi munkdt is fejtatt ki, ds tobb tanulmdnyban es

valldsi kdrddsdcben szerepelt a neve,

£lenk tevdkenysdget fejtett ki az ondllo ortodox

szervezat drdakdban ds az ortodox erdekak magvdddse ds ter—

jasztdsa vdgatt dllandd cikkeket irt a kiilonbozd ujsdgokba*



nagyok.

Keziratainak nagyrAsze unokAjAnak Rabbi AvrahAm

Mincznek kezeben maradtak. Fia Rabbi BenjAmin Volff RokAch

nagy tudos, ki 1867-ben szuletett , rospici majd verboi Rab-

bi volt 4s hires konyverSl "min "SAArA TajrorAl"

hivtak. Apja nyomdokain haladt.

Vejei voltaks Rabbi Ahron Pried h.boszormAnyi, Rabbi

JsAje Bineth KAllAi, Rabbi Slajme Smiiel HAkohAn rasznovici

Rabbik, kik a nagy Rabbik kivAldsagai koze tartoztak.

Vst
Rabbi BeniAmin W. RokAch s npri mV "lVn T»p»aa a"mn

UtAna rovid ideig Apja halAla utAn 1837-ben 6 kovet-

te a Rabbi szekben, ki Jichog Ajzik ospicini Rabbi veje

vo It 9
1775-ben sailetett VodrislAvban.

Els6 idSben ap6sa helyen volt Rabbi As a Tajre nagy

vilagAba Apja Rabbi Eliezer R. vezette be, a "mm ^y®"
cimmel kiadott konyverol az akkori idok nagyjai dicserettel

emlekeaaek meg R6la - "ins® ami mm am"
A kiadott konyve hArom reszben jelent megs chidusim, pilpu-

lim oriAsi es csodAlatosan fel epitve , a vegen beszAdek.

KonyvAt meg Kelinn hitkozsAg RabbijakAnt adta ki 1827-ben

SzantArAl Verboba keiblt.

Vst
Rabbi JichAk HAtAn Linsich s - 71,3 PH** '>a*

1

Rabbi Lipsich Rabbi BenjAmin RokAch veje volt. KivA-

16 talmud tudAs As szonok. Eldszor a mAdi hitkozsAg Rabbij

a

volt As gyakran elofordul a ChAszAm Szoffer kArdAs As fele-

let cimU konyvAben As tobb chalachikus nagy Rabbik konyve-

iben "BAsz HillAl" stb.

1869-ben amikor a neolog hitkozsAg Budapesten fel-

akarta Allitani a Rabbi kApzd intAzetet az ortodox RabbisAg

As az ortodox kozponti iroda nevAben 0 tiltakozott a bAcsi
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Tobb mint 12 konyvet irt amelyek a gevdltige tudA-

sAt bizonyitjAk 4s hogy a zsidA tan nagy tudAsa volt.

Kiadott konyvei; "Torasz Cheszed" 1800-ban, a Tal-

mudi s zabAlyokrAl , 4s klilonbozA torvenyekrAl $ "Z4r Zochov"

1802-ben hozz4sz61ds HAj GAon egyik kbnyvAhez} "Saare

Chochme" 1807-ben, besz4dek, "Jovin Semite" 1815, magyarazatok

a Tajrehoz ; "SAAr4 D4och" 1827-ben 4s m4g t6bb 4rt4kes ta-

nulmAny. MAg halAla ut4n is tobb kAziratat adt4k ki tanit-

vAnyai, sajAt mliveikben is.

,imooa *?y nph pw ,o»pVn 'i np*i fa® nM i» snatiDn 7ya

Vv*n 5y ,nyh ^y® ,nyia® pa* ,
,,m KBO.,nx , a jD’tiob , mail

,pnx pnaT ,aiy nnaa ,npn n®ya ,"»on tmn - naan ’"iy®

.Tiyi ,3»30 3DT IT

Pia Rabbi Ahron Rok4ch - pan im GAon kivAlo

ember volt kinek 4les esze szinte csodAlatos, 4s hozzA ha-

sonl4 kev4s volt, de fiatalon, 18 4ves koraban elragadta

a hal4l 4s Apja emlekere " pnx p^t " "Zichron Aron"

cimen konyvet irt. "ChAzAkA" tartAsa olyan dolognsk, ami

a talmudban elSfordul - tnptnn o'nmp o®a tnpai

- nptn ’S'* ay *?y - ami mAr tulajdonAban volt valakinek

bizonyos ideig".

A bevezet4sben irja Rabbi Bliezer Rokeach fiarol,

hogy Rabbi ihAron 4les esze olyan volt, mint egy messes

godor, amelybe a benne lAvA meszbol semmi sem veszhet

kArba, ugy minden amit tanult teljes eg4sz4ben megmaradt

fejeben 4s eml4kezet4ben.

TanitvAnyai koziil sz4mos vilaghirli Rabbik voltak?

Rabbi Eliezer Strasser UjvArosi, Rabbi ^chezkel

Majse Fischmann 5"st miskolczi, Rabbi Aharon Josz4f SmiiAl

V,xt trencs4ni, Rabbi Eliezer LAjzer Vxt "®Tp

az AvnA Kajdes szerzdje, Rabbi Jo4l UngAr 5mxt - n"i®"

* k w a ’ n a S.V.T"R.I.B."A." szerzAje, Rabbi SmiiAl

Priedenthal *?"xt bonyhAdi Rabbik 4s m4g sokan, kik tanitA-

sAt 4s szorgalmassAgAt AtvAve szent utjain haladva, lettek



- 251 -

kozseg 4let4t. 1821-ben a (Mikulds)Lipto Szent Miklos nagy-

tekintelyii hitkozsege Rabbi nelkul dllott 4s egy kuldotts4g

amelyben az eg4sz eloljdrosdg resztvett Triestch varosdba

utazott 4s felajdnlotta a hitkozseg meguresedett Rabbi dl-

lasdt 9 amit 6 el is fogadott a szent mikldsi hitkozadg

nagy hitkozseg volt ahol szamos talmud tudos lakott.

Elhagyta Trietsch vdrosdt,, mert tanitvanyai koziil

tavollete miatt mar sokan elkoltbztek 4s tanitdsainak egyre
kevesebb hallgatdja volt, Uj hely4n nagy tisztelettel fogad-
tak, m4g az bsszes komydkbeli kozsdgekbdl is jottek hozza 8

4s szeretettel vett4k korul.

Els5 Drosejanak oridsi visszhangja volt 8 de a varos-

ban mdr fellitotte a zsidoknak a ndmet kultura irdnt val6

4rdekldd4se 8 Schiller es egy4b n4met koltok utan 4s a reform

szelei is kezdtek mdr arrafeld fujni . Az idegen tudomdnyok

drdekloddi kozott sokan voltak m4g Talmud tudosok is 9 Rabbi

Rokdch drezte, hogy elobb-utobb egy szellemi forrongds szin-

hely4v4 fog vdlni a Mikulasi hitkozsdg, amelynek 0 semmifdle

kdppen nem akart volna szemtanuja lenni. Ezen aggdlyait tobb

esetben hozta nyilvdnossdgra ugy az eldljdrdsdg 8 mint a hit-

kozsdgi tagok elottj kik igyekeztek volna 6t megnyugtatni

.

De Rabbi Eliezer , amikor az abauj-szdntoi Rabbi dlldsra meg-

hivtak
s elfogadta 4s 1850-ban elfoglalta a szdntoi Rabbi dl-

idst.

Nagy fdjdalommal vette tudomdsul sz. Miklds hitkoz-

s4ge 9 hogy Rabbijuk nem haj lando tovdbb maradni. Zokogva

kisdrtdk a viddkrdl is osszegyUlekezett zsiddk 4s sz. Miklds

hitkozsdg apraja nagyja szeretett Rabbijukat 9 mindannyian

elkis4rt4k Okolicsna nevu kozsdgig 4s az eldljdrosag 4s ra-

gaszkodo hivei eg4szen Szdntoig kis4rt4k.

Szdntdn 8 dacdra 72 4v4nek fiatalos lendUlettel vette

dt a hitkozsdg irdnyitdsdt, de nem sokdig, mert rovidre rd

elVesztette szeme vildgdt 4s 1837 svdt h6 27-4n visszaadta

szent lelk4t Teremtdjdnek, amely oly dus alkotdsokban telt

el 4s amelyekkel beirta nev4t a Gdonok sorai koz4.
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28 eves korAban adta ki a vilaghiriive valt konyvA-

nek els 5 kotetAt.

NAgy Awel kesobb meghalt felesAge, kesobb megnostilt

As elvette - " naina ma " szerzojAnek leAnyAt.

1792-ben kiadta - tt,,m kbo" "Szame DechAje"

cimen szAp magyarAzatokat tartalmazo konyvet es 8 ewel
kesobb "a ’no mt it" "ZAr zohob szoviv" cimu konyvet.

Kozben haboru tort ki es ennek kovetkezteben sokat

szenvedett, vagyonAt teljesen elvesztette es az egymAst

kovetA csapAsok arra kenyszeritettek, hogy mint annak idejAn

sokakat - elhagyja a nagy szeretettel korulvett helyet ahol

sok tanitvanyAt tanitotta As ahol elsA konyvet is kiadta.

Onnan 18oo-ban kerUlt Trieschre. Itt visszaallitotta

hires jesivAjAt, de 1812-ben nagy tiizvesz kovetkezteben az

egesz varos leegett.

Rabbi Eliezer Rokach elhagyja a helyet es a csehor-

szagi Ronsbergben (Randschburg) hivjak meg Rabbinak. Az egesz

videken nagy orommel veszik hogy a Rabbi szeket egy vilag -

hirii Rabbi tolti be es dacAra,hogy keves volt a Tora tanulA-

saiban jArtas hitkozsegi tag igyekeztek j6 fizetest es jo

felteteleket biztositani, ujonnan megvAlasztott Rabbijuk-

nak, hogy ezzel rAvegyAk, hogy sokAig vezesse Hitkozsegu-

ket. Annak dacara , hogy a helysegben sok zsido lakott, de

a talmudban csak nehanyan voltak jArtasak, de mindannyian

igyekeztek a Rabbinak kijArA tisztelettel Rabbi Eliezert

kortilvenni. IdAkozben az elAbbi Hitkbzseg Triestch a leegett

hAzait felApitette, As helyreAllt a megzavart hitkozsAgi

Alet, a hitkozseg elAljArAsAga Randschburgban felkereste

a Rabbit, As kArtAk, hogy tArjen vissza volt hitkozsAgAbe.

Randschburg hitkozsAg elAljArosAga mindent elkovetett, hogy

a Rabbi RokAAcht maradAsra vigye, As minden fAle igAretek-

kel lAtta el At. De A minden igAret dacAra visszatArt elAbbi

helyAre 1815-ben. OdaArkezve visszaAllitotta hires jesivA-

jAt As kiadja ott a Semen RokAAch cimu konyvAnek mAsik ko-

tetAt... TovAbb tanit As tanul, vezeti As irAnyitja a hit-
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"ojm nos" "ImrA NoAm" kArdAs 4s felelet

chalachikus do lgokra . 181o-ben 3 evig husAges szolgAlati. utAn

hunyt el s tomArdek tanulmAnyai hatrahagyasAval
, amely bizo-

nyitotta, hogy mAlto volt a ChAref Eleseszii Nagyok soraiba.

Vejei nagy tudos emberek voltak, egyik Rabbi Simson

NAftAli berettyoujfalusi Rabbi, a masik Veje Rabbi Jichog

Xjzik sziksz6i Rabbi 4s R. J. Frenkel. Vst.

Rabbi Jichog Frenkel ; 5*?st Vpjib png'* m ^nin

Rabbi JoAb veje volt As unokAja a vilAghirii nns"
” pis "Cemach Cedeknek". Kivalo TAlmed Chochem es vAgtelen

mAszmed, ki Ajt is nappalla tett a szent Tajre tanulAsAban.

HAzassAga utan Aposanal tartozkodott SzAntAn. MiutAn Rabbi

Joab meghalt, megvAlasztottak drokosAul 4s pAr 4vig volt

csak a szantoi hitkozs4gn4l mert a NagykAroly-i hitkozsAg

Rabbi-sz4k betolt4s4hez hivtak meg 4s 6 adta ki aposAnak

"ChAn-Tajv" cimli konyv4t. A Chaszam-Szoffer kdnyv4ben neve

tobbszor elSfordul chalachikus kArdAsekben.

HArAv HAgAon Rabbi Eliezer ben HArAv iriA L4b HAlAw RokAch

"Semen RokAAch" . b"sr npn "’ns am •ny l>l
?K m awnm

Rabbi Eliezer RokAch korAnak egyik legnagyobbja volt

kit jogosan neveztek annak idejAn "inn bus" "Go dul HAdor"

-nak Rabbi PinchAsz ZAlig laszki Rabbi (az Ateresz PAz szer-

zAjAnek unokAja) As a GAon JichAk ChAriff krakkdi Rabbinak

dedunokAja volt.

1758-ban szuletett WidoszlAwban (Orosz LengyelorszAg-

ban) akit leghiresebb konyvArSl "Semen Rok4Aoh"-nak nevez-

tek. 6riAsi szorgalmAval As Ales eszAvel kivAlt a tanitvAnyok

kozott As mAr 16 Aves korAban (miutAn 13 Aves kora utAn m*g-

noslilt) Rabbi oklevelet szerzett. 17 Aves korAban laszki

Rabbi lett. 20 Aves korAban a Pilszbe vettAk fel Rabbinak

ott mAr nagy jesivAt lAtesitett, ahol a vilAg minden rAszA-

bol jottek hozzA Tajret tanulni

.
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Jichog Ajzik fia anyai dgon a "Mgin6 Slomo" szerzojenek

leszdrmazottja volt, 1800-ban, amikor a Rabbi Gerson

Berkstein mateszdorfi Rabbit orszagos Forabbinak nevezik

ki. Helyet elfoglalja "Nagymartonban" de csak egesz rovid

ideig, inert a szdntdi hitkozseg kUldottsege keresi fel es

meghivja a szdntdi hitkozseg Rabbijdvd, amit elfogad.Kiva-

16 Talmud tudos , alaposismeroje a chalachdnak. Tobb hires

konyvhoz irt kommentart, kbzottiik

mmiK" fix" >"oyi3 nnnt Vo" /'ojiki nynn"

1807-ben halt meg, Szdnton es oriasi reszvettel

temettek el.

Rabbi Jodb ben Rabbi Jermiiahu BilitZer ;

V'st
r,»av ’’an atrp a"mn

Rabbi Jermij6.hu fia volt ki eloszor apja helyere

Mateszdorfba keriilt, utana Hunfalvara es kes5bb apja hald-

la utdn 18o7-ben Szdntora keriilt nagyapja orokosekent.

Nagy Gaon volt es nagykiterjedesii zsid6 irodalmi munkassdgot

fejtett ki., ami ismertte tette az egesz vildgon.

1806-ban " aio "m oy aio ?n" Chen Tov

Vzeved Tov cimii konyveket Rabbi Joab attekintes vegett at-

adta konyvet a Ch6n Tovot vejenek Rabbi Jichog Frenkel

nagykdrolyi Rabbinak, ki eszreveteleit hozzafiizve Zeved

Tov cimen irta es azt egyiittesen adtak ki. Tudasanak nagy

hire volt es sokan fordultak hozzd tandcsokert is. Tobbi

konyveit mdr csak haldla utdn adtdk ki - ”oyi 3 ^bk"
"Imr6 Nodm” Chalachikus kerdes 6s felelteket tartalmaz

"Imr6 Jodb" fenkolt tartalmu - "am* ’lax" beszedeket

tartalmaz, 6s hozzdkotve van vej6nek Rabbi J. Prenkelnek

is beszedei. "Sddre-Bino" jn^a ’*)ywM a Smita torvenydrol.

"kbin nynn" "Modad Zutd" es benne foglalva apjdnak

Rabbi Jermijdnak konyve " ojiki njma" "Koddd Veonesz",

ami a Sdchnak (Rabbi Sdbsze Kohnnak) az Agunerdl (Elo oz-

vegy, amikor a fdrj elhagyja felesdgdt vdl6level ndlkiil

vagy eltunik) 6s erre ir magyardzatokat.



Rabbi C. Hirsch Low HdlevisVSst ’ibn tn’n •* aat ji"mn

Az elso ismert nagy tuddsu Forabbija volt a szantoi

hitkozsegnek es a hozzd tartozd kisebb hitkozsegeknek. Ezer

hetszazhatvanotben keriilt vdlasztas utan a hitkozseg dlere ,

es a hitkozseg intdzmdnyeit dtalakitotta* a zsidd valldsi 6-

letnek megfeleloen.

1772-ben ujra szervezte magat az egesz hitkozseget,

de utana mar nem volt sokaig ott, mert gyakori veszekedesek,

es torzsalkodasok miatt elhagyta a szdntoi hitkozseget es

a szomszedos Vilmanyba koltozott . Szantdn a Rabbisagon kivlil

,

az 6 idejeben megnyilt zsidd iskolanak a vezetoje es tanitd-

ja volt. Vilmanybol Madra keriilt es 1797-ben roviddel halala

eldtt kiadta beszedeket es talmudi magyarazatokat tartalmazo

konyvet "’as f“is" "Erec Cwi" nev alatt.

Rabbi Hirsch vilaghirii Talmud-tudds volt a prisztiki

Gaon - "p’oo’isa o"°tna" tanitvanya volt, es meleg sza-

lak fiiztek Nagy Mesterehez ugy hogy gyakran utazott hozzd

kulonbozo talmudi tanulmdnyok megvitatdsdra es csak azert

hogy a Szent kozeldben tartozkodhasson. Eletenek azon napjai
voltak a legkedvssebbek, utolso utjai is odavezetett amikor
tobbekkel egylittesen egy nagy erdon keresztul utaztak, uta-

zas kozben eltevedtek es meg az est beallta elott igyebeztek

volna a rendes utat megtalalni, de nem sikerult es a sotet-

ben Rabbi Hirsch eltiint es a keresesek dacara nem taldltdk

meg. . . soha.

Rabbi Naftdli Low Hdldvi ; _ v»st ’ibn ’Vnsa A*'?nn

Testveret Rabbi C.H. Lov t kovette 1785-ben, nagy

lelkesedessel irdnyitotta a hitkozseg eletet, jd szdnok es

nagy tudos volt 1799-ig toltbtte be nagy tisztelettel nagy-

tekintelyu Rabbi dllasat.

Rabbi Jermi_ia.hu ben Rabbi Jichok Aizik :

V’st p’t”K pns’ a"na '’av a"mn

Nagy Rabbi csalad leszarmazottja az ouspicini Rabbi
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nagy tAlmed chochem kinek fia Rabbi Jichog A.izik Stem
V'xt pov p’ pnx’ i"mn 1913-ban Miakolcra kerult

DAjenkAnt } veje volt Rabbi Slajme Zalmen Braun putnoki Rabb

binak.

A SZiMl HITKOZS^G RABBIJAI ;

Rabbi Cvi Sirs L8w HAlevi » Rabbi NAftAli Low
HAlAw„ Rabbi JirmilAhu ben RAbAnii Jichog 1.1zik„ Rabbi Joab.

Rabbi Jichog Frenkel „ Rabbi EleAzAr RokAch (Semen RokeAch) ,

Rabbi Ben.iAmin Low. Rabbi Feivel Horovitz„ Rabbi Ar.ie Leb

Libsitz,. Rabbi Falek Jungreiaz. Rabbi Jichog NatAn LfpgitZo

Rabbi NAftoli LAsbrin

„

Rabh^. JAnkev Ma.iae Deutsche

- J1DT3'? D v p’ “IS 13T -

A 17-18 szAzadban a diaszpordban(Elsz6ratasban)elo

magyar zsiddaAg a azent Tant a Tajre eloirAsait a torvAnye-
ket As Nagy-Mestereit a Rabbikat nagy tiazteletben tartot-

ta, az elSirdsat As tanitaaait azigoruan kovette As hit-

kozsAgiik Nagy Rabbijait oriAsi ragaazkodAsaal azerette,

A T6ra gyjai hUsAgesen mazireaz nefeaael odaadas-

sal azerAny igAnytelen Aletlikkel szolgAltAk a Josagos Min-

denhatdto Szent utjain vald odaadAssal tanitottAk, oktattak
As neveltAk HivAiket. Rabbijaink a Tajre tengerAben elme-

lyedve a J6 Teremtd szent nevAnek emelAsAre wipe
duii iov hires tanulmAnyokat As konyveket irtak

As adtak ki amivel hozzAjArultak vilAg-viszonylatban is,

hogy a Tan nagyjai kozA keriiljenek As TanitAsait, ujitAsaik
ohAlAchikus dolgokban komoly ArtAkes feleleteik As magya-
rAzataik a koz zsiddsAg - Vmv? 'f'n cAljait szolgAltAk
As 8r6k iddkre irott vallAsi tudomAnyukkal a jelent As a
jovdt is azolgAljAk. A HitkozsAgi Szent gylilekezetek mind
ezen feltAteleket figyelem.be vAve a Rabbik vAlaaztAsAnAl
a legArtAkesebb As a legArdemesebb Nagy SzemAlyeket igye-
keztek a hitkozsAg AlAre vAlasztani, hogy nagy Rabbikkal
az Alen azolgAljAk igazi "jirasz SomAjimba" a azent kozos-
sAgtiket.
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mindazon hitkozsegi Tagokrd 1 , kik az dv folyamdn elhaltak.

A kiegeazito parancsnoksdg.Amikor elkezdodott a

zsidoknak munkaszolgdlatra vald behivdsa Szdntdn kiegeszi t5

parancsnoksdgot letesitettek.

Szep mederben folyt az diet a hitkozsegi Tagok

egymdst megbecsulve es tisztelve, nehez volna felsorolni,

a szantoi hitkozseg minden egyes tagjat, hisz mindegyik

egy egesz vilagot kdpviselt, csak egymehany de mindezekben

es MindegyikUkben benne van a hitkozsegi tagok tijkre , amely

megvilagitja az ott elt es alkotott Hittestvdreket.

f /

Klein csalad, Eva Edesap.ia. Rosenbliithek, Weisz

Adolf es Csaldd.iaik . A nagy udvar a kis zaido gettd ott

az iskola eldtt ahol lo zsido csaldd lakott.

Ki nem ismerte Blaszberger Wenit. aki a lakdsdt

kiberelte a bocherok reszere. A talmud tudosok. Herskovitz

ilveges. Frankfurter Samu a pek, Roth cipos kinek gyermekei

a jesivdban tanultak. Feldmann textil iizletes, a Zilberman

bodegas a templommal szemben , es a Friedmannek a hid mellatt.

A Friedmann sakter akit mindenki Ma.ise bacsinak hivott.

Berkovits Jaineszn. az erlecher jid ki bezdrta korcsmdjdt

es videki sajchet lett, hogy nagy I.-ten felelmetessegdben

szolgdlja a videk zsiddsdgdt es nyomdokain halad fia Kdlmdn
- R Kalmen '"a napjainkban is,

A Talcalrdl Szdntdra keriilt Friedmann fUszeres

Roth a sorbs, Ldderer. Alter bdcsi es a tobbi igazi egysze-

ru erlecl# jidok, kik hajnalban kezi ldmpdss&l a keziikben

mdr 4 orakor a templomban gyiilekeztek es kbnnyes szemekkel
anelkul hogy megertettek volna mit mondanak, Thilemot mon-

dottak ahitatosan meghat6 szeretettel a Jdsdgos Mindenhatd

irdnyaba, Feuermannek„ „ „ „ . „ es meg sokan k± kepeztdk, di~

csditettdk ds drdekessd tettek a szdntdi hitkozsdget, ds

magdt a nagy Kbzsdget.

Az 188o dvekben Szanton elt R. Mordeohd.i Stem.



- 244 -

rAgi temetAAr felUgyelete alatt van 4s nines ugy elhagyatva

ledontve a sirkovek, mint mAsutt.

A SAsz chevre tagjai a napi munka utan gyiiltek ossze

tajre tanulAshoz az utdbbi idAben R Ma.ise J. Blum szokott

estAnkint elAtanulni, de mindig a Rabbik voltak az alotanu-

16k nagy rAszben.

MINH&GIM s

A szAntdi hitkozseg imarendje, mint a tobbi magyar-
orszAgi hitkozsAgekA "AskenAz" volt ugy a templomban^mint

a jesiveban is 6s ennek megfelelAen kialakult szokAsokban

mUkbdott a hitkozseg, szigoruan vigyAzva, hogy semmifAle

vAltoztatAs, vagy ujitAs ne kovetkezzen be. A szokAsokat

a Rabbik vezettek be, a tradiciAnak megfelelAen, As 6k vi-

gyAztak nagy odaadAssal azoknak a szigoru betartAsArol.

Nagyon Ardekes bevezetett szokAs volt amit AdAr h6

7 (ZAjin Oderkor) a Chevra Kadise vezetett be amit a dus

programra vald tekintettel "Chevre nap"—nak lehetett volna

nevezni. Ez a nap mint Majse Rabenu szliletesi es halAlozAsi

napja mindenutt a Ch. KAdisenapjanak szamitott, de a szAn-

t6i hitkozsAgben kUlbnos jelleggel volt felruhAzva.

Reggel az egAsz hitkozsAg egyUttesen sAchresz imAra

gylllt ossze As az tinneplAbe AltAzAtt hitkAzsAgi tagok eldtt

az imAdkozAs utAn a FArabbi ket 6rAs beszAdben emlekezett

meg az Av folyamAn elhunyt RabbikrAl As nagy emberekrol,

mAltatva nagysAgukat As az Aletben kifejtett tevAkenykedA-

sbket, kidomboritva Majse RAbAnli a zsiddsAg egysAgAArt As

fAradozAsaiArt kifejtett odaadAsAt mindamellett megArizve

"OnevsAgAt" szerAnysAgAt. UtAna az egAsz HitkozsAg a Rabbi-

val az Alen kiment a temetAbe ahol vAgiglAtogattAk az ott

nyugvA Nagy Rabbik, IsmerAsok As Rokonok sirjait. Este

Minche ima utAn volt az UnnepAlyes keretek kozott a Chevre

tagoknak felvAtele, mindazok kik mAr rAszt vettek a Holtak

vAgtisztessAgAnAl As megfelelAnek talAltattak, az Uj Tagok

vendAglil lAttAk a megjelenteket As az est keretAben a Rabbi

UdvSzblte a bevAlasztott uj MelAche tagokat As megemlAkezet
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vagy Tanito kisegltd szemAlyzetek As a Hitkozsegi iegvzd .

A hitkozsegi Jegyzd feladatAt hosszu evekAn keresztul husA-

gesen Stem Adolf lAtta el, ki a polgAri iskolaban hitokta-

t6 volt.

Volt egy alkalom, amikor a hitkozsegben egy Dajen

is mukodott. Az iskola sok even keresztul nem mukodott, de

193o-ban ujra megnyilott, azonban par eves mijkodes utAn

ujra megszunt As a gyerekek kenytelenek voltak felekezeti

iskolAba jAmi.

A Chederben minden idoben kitiino MelAmedok mukodtek,

kik jAmbor I. ten felok voltak es j6 bevezetett rendszerrel

tanitottAk a Tanulokat.

MelAmedok voltak; Ziegelbaum ki Szerencsrdl szArma-

zott, Berkovics . Sternberg es meg sokan. A Saiohetok nagy
tudAsukon kivul kitiino erleche Jidok voltak, kik a Rabbi

ellenorzAse mellett nagy msziresz nefessel vegeztek szent

odaadd lelkiismeretes feladatukat R Majse Friedmann, R.

ChAjem Jiszroel Jhude Mittelmann, ki hivatAsAt nem csak

lelkiismeretesen vegezte, hanem csalAdjAval igyekezett se-

giteni mindeniitt ahol szUksAges volt, a munkaszolgAlatosok,

es rAszorultakkal megosztottAk mindazt, ami tulajdonukban

volt lakAsuk nyitva Allott mindenki elott. A hitkozsegnek

volt ket hires kAntora ChAzn kik kellemes hangjukkal az

Eget ostromoltAk kozmegelegedesre Holczer es RAv Hersdik
Kwo»bg

, ki ma a tel-avivi RabbitanAcs egyik nagyra-

becsiilt tagja.

A templomApitAs nagy adakozoi kozott volt a Zimmer-

mann CsalAd .

A Chevre Kadisa tulajdona volt a temetd, amely a

nagykozseg melletti dombon terult el temeto amely hirdeti

a szAntoi hitkozseg alkotasatol dus tortenetet , minden rog

szent amelyet az ott nyugvok megszentesitettek, az als6

reszen pihen a Hagv Semen RokeAch szent CsalAdjAval, a

tobbi Rabbik kik Aveken keresztul iranyitottAk a hitkozsA-

get es sorba egymAs mellett a Hivek, BAlbAtemok, jotAkony-

kod6 Asszonyok, fiatalok oregek a temetd kivAtelesen a
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templom, ami impozAns volt a SzAntd 4s Videke szep As szent

temploma volt.

Egesz a deportAcid utAnig, ahol Szanto zsiddsAga 4-

veken keresztUl kiontotte szivAt 4s ahol a sz4nt6i hitkoz-

s4g utolsd Rabbija Rabbi J. M. DeutschV'st utolsd besz4d4t

mondotta 1944 p4sz$chnak utols6 linnepi napjAn a "M4zker

Ns mesz" Halottak megemlAkezAse eldtt, amikor a jidise m,A-

mek 4s jidise leAnyokhoz szdlt els<5 alkalommal 4s utoljAra

magyarul, hogy mindenki megArtse, szent Szavait 4s KArAsAt,

hogy "hit , rem4ny 4s bizodalom toltse be mindannyiuk sziv4t

szeress4k 4s becsUljAk meg egym4st m4g a megpr6b4ltat4sok

idejen tartsanak bssze, bizzanak a Mindenhatd segits4g4ben

.

HAgadA 4 kArdezot magyar4zva.

A Templom a Hitkozs4gi tagok adakozAsAbdl Apult fel,

a templom terv4t az akkori idok legjobb mAmbke Baumhorn

Lip6t tervezte. Biz4nczi templom tipus, felkomel magasabb

bolthajtAs, magas, szAp, amely a kulsd megjelenAsben 4s a

be Is6 elrendez4sben a szent c4lnak 4s az ApitdmUvAszetnek

legjobban megfelelt.

A templom imahAzkAnt, 4s Tora tanulas szent celjait
szolgAlta, ahov4 minden Tag magasztos 4rz4ssel l4pett be
4s Ahitatos imAi utAn megnyugodott lelkiismerettel t4vozott.
A Jesiv4kban is imAdkoztak, az ott lAvd ImahAzban, ahovA a
jesiva bocherokon kivUl a hitkozsAgi tagok is imAdkoztak.
A Hitkozs4g tulajdonAt k4pezte a Jesive, ahonnan 4vtizedeken
keresztUl Ajjel 4s nappal "Kol Tajre" szAllt felfel4 4s sok
TanitvAny hagyta el hAlAsan falait.

A Mikve "rituAlis fiirdo" melyet a Kaufmann csalAd
vezetett. A pAszka hAz, ahol az eldirAsnak megfeleloen sU
tottAk a mAceszt a helybeli tagok 4s a vid4ki hitkazsAgek
rAszAre, AltalAnos megel4ged4sre.

A vAgdhid , a Ch4der 4s egy4b helyis4gek voltak
a hitkozsAg tulajdonai.

A HitkSzsAg alkalnwzott.iai ; Rabbi. Sa.ichet. Melamed
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"Ros H4kol",ulnok,alelnok, gondnok
,
p4nzt£mok 4s ellenSr

es a kepviselo testiilet 10 tagja 4s 2 pottagja.

A hitkozseg intezmenyei a kovetkezoek voltak;

a CHEVRE KADISA
,
BIKOR GHOLIM, SASZ CHEVRE, NOEGYLET. A

Hitkozseg elnokei voltak; Fried Menvh^rt o Rosenberg Mano «

Engel Peter o tfeisz Gyula , Blau Zolt4n 0 Dr 0 Moskovitz Arp6d 0

es m6g sokan* kik lelkiismeretesen es onzetlenul szolg&ltak

a tobbi hitkozsegi elolj£r6s4ggal (gondnokok stb 0 ) egyutt

a szent kozosseget* G4bek voltak hosszu idon keresztul ;

Feldmann Samuel 9 Landsmann Ignacz es meg tdbben.

A Chevra Kadisa "Szent Egylet" eloljdrosaga es z4jin
oderkor felvett tagjai onkentesen ldttak el a halottak veg-
tisztessegevel jaro osszes szent feladatokato Hosszu eveken
keresztul vezette a "Szent Egyletet ,f -tet*

A Bikur Cholim a betegek apolasa es megsegit^senek
celjAra letesitett Egyesulet vezetoje hosszu idon keresztUl
Qhlbaum Jozsef volt

p ki a tobbiek segitsegevel sok jdt tetto
Megdrokiteni akarom ezen helyen mindazokat a volt hitkozs^-
gi tagokat, kik jotekonykodasukkal segitettek a r4szorult
vagy bajba jutott Testvereiket, kozottUks
• ••

Qhlbaum, Zimmermann. Rosenberg. Blau csalAdok, Weisz Adolf.

Fried Menvh4rt. Landeszmann IgnAc. Gluck. Mi ttel nwnn csalAd
Flegmanek. Schwartz (babos) Dr. Linder ki hivatAsAn 4s j6—
sziv4n kiviil jo zsido is volt 4s mindezek 4s a N4vtelenek
CsalAdjai Ideal

;

A Noegylet c£lkituz£se is a jdtAkonykodAs volt, A.

SAsz Chevre keret4be az est4nkinti t6ra tanulAs volt, ahol

a Rabbik vagy maguk a b£l batemok tanultak el6 a templom-

ban tanulasra osszegyult hitkozsAgi tagoknak.

A hitkozsAg int4zm4nye 4s vagyona volt a Templom,

Ritualis furdo , Jesiva, Paszka h£z, 4s alkalmazo ttak lak£-

sai. A Chevre KAdisa vagyona volt a TemetS.

A templom az 4vtizedek folyaman vAltozott , volt ami-

kor esak imahaz mukbdott az l91o 4vekben fel4pult a nagy
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resztvett a jdrdsbirdsdgon. Dr. Linder orvost es Dr. Mosko-

vics fogorvost sokan kerestdk fel bdntalmaikkal , kik lelki-

ismeretesen gydgyitottdk a hozzdfordulokat.

A szdntoi hitkbzsdg tagjai kozott tobben vilaghirre
is szert tettek, a Blau csaldd. kik a Semen Rokedch leszar-
mazott.iai. Rabbi Jodi New-York-i, majd London-i Rabbi volt
egyike a legjobb angol hitszonokoknak, kitiino iro heber es
angol nyelven, es tanulmdnyait a szdntdi es a pozsonyi
(Pressburg) jesivdkban szerezte.

Blau Win 14m bird New-Yorkban ki meg egesz fiatal

kordban vdndorolt ki Szdntdrol, ahol eloszor mint ligyved es

mint politikai pdrtvezdr vdlt hiresae.

Blau Zdlig (Zoltdn) az orihodox hitkozsdgek kozponti

iroddjdnak vildgi tagja volt.

Szdnto kozadg osszlakdssdga az 194o-es evekben

4773 polgdr, ebbdl a zsidd lakossag 771 volt, kik mindannyi-

an az ott mUkddd orthodox hitkozsdghez tartoztak. A hitkoz-

sdg anyahitkozsdg volt, amihez a Rabbindtuson keresztiil a

kornydk kis kozadgei tartoztak, a Rabbindtus es a hitkozseg

eldljdrdsdga gondoskodott a kis falvak lakossagdnak lelki-

szliksdgleteirdl

.

A hitkozseg intdzmdnyeit ds alkalmazottjait a tagok

dltal fizetett ugynewzett kultuszadobol, gabella (vdgdsi

dij) ds egydb onkdntesen fizetett pdnzosszegekbdl tartottdk

el. A hitkozsdg irdnyitdsdt az Eldljdrdsdg, ds Kdpviseld

testUlet vdgezte, Iciket vdlasztds alapon kozgyiiles kerete-

ben minden dvnek pdszach fdltinnep elsd napjdn a szavazati

joggal rendelkezd hitkozsegi tagok vdlasztottak. Az Eldljd-

rdsdg mukoddsdt az alapszabdlyok eldirasai irdnyitottdk,

amelyet az I860 dvekben a kultusaniniszterium elismert, a-

melylen lefektetve volt az autonom orihodox hitkozsdg min-

den irdnyu mUkoddse , amelyet a Fdrabbisdg javaslatara a

Hitkozsdg eldljdrdsdga helyben hagyott ds a felsdbb forumok-

nak eldterjesztett. Az eldljdrdsdghoz tartozott az Elnok
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kitiinik a hitkozseg akkori jelentAsAbol. Az 18oo Av vAgen

4s a 9oo ev elejAn nagyon csokkent a zsid6 lakAssAg szAma

mert sokan vArosba kbltoztek, Miskolcz, Kassa As sokan

AmerikAba vAndoroltak.

1856-ban uj elemi iskolAt nyitottak. Akkor mAr vAl-

sAgtetn volt a zsidd iskola, 2 ewel kesobb 1858-ban az isko-

lAt uj jAszerveztAk, de ez sem mentette meg, mert 1888-ban

teljesen bezArtAk.

A hitkozseg legkisebb szAma 1927—ben volt, amikor a

szAntAi hitkbzsAg a vidAkkel egyhtt kb. 2oo tagot szAmolt.

A SZANT6I HITKOZS&I TAGOK HELYZETB ;

A hitkozsAgi tagok nagy AltalAnossAgba mAr az els5

idotol kezdve jAl szi tuAltnak nevezhetfik , az els6 iddben

voltak korlAtozAsok, amikor a foldesur ellenorzAse As kenye

kedve alA tartoztak, aki elkApzelAse szerint emelte adoikat.

A kereskedelem megteremtese es kiApitese kizarolagosan a

szAntAi zsidAsAg Ardeme, kik odaadAssal sajAt tokejukkel

,

nagy szakArtelemmel, lAtesitettAk ott a kereskedelem minden

AgozatAt generAciArAl generAciAra vAgig, amig engedtAk 5ket

a kiilonbozA zsidA ellenes torvAnyek.

JA kereseti forrAs volt SzAntAn As VidAkAn a szollA

As a bor, a hires hegyaljai bor egyik jA termeloje volt a

szAntoi kozsAg As a borAszat fejlesztese pedig & zsidAk

Ardeme volt, kik vilAghirUvA fejlesztettAk. Itt volt Magyar-

orszAg egyik legnagyobb borpincAszete , a Zimmerman (zsidA)

fAle borpincAszet. Hires volt a szAntAi piac As vAsAr, ahova

az egAsz kornyAkrAl eljottek a vAsArra jArA kereskedok As

az egAsz vidAk gazdAi itt bonyolitottAk le eladAsi As vevAsi

szAndAkaikat.

Ilyenkor a szAntAi kereskedSk UzletAben is nagy for-

galom volt. De voltak intellektuelek, kik rAsztvettek a koz-

sAg lakAssAgAnak ArdekAben irAsukkal As tudAsukkal.

Dr. Pohlti Adolf tiszteletbeli iigyesz volt As aktivan
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SZANT(3 :

A feljegyzAsek szerint az elsA zsidok 1740-es Avekben

kezdtek letelepedni az akkori nagy foldbirtokos Bettenheim

birtokAn, ahol jogtanAcsos, ispAn As egyeb a mezAgazdasAg-

ban szUksAges intellektuel AllAsokat toltottAk be, kAsAbb a

pAnzesebbek felvAsAroltAk a mezAgazdasAgi temeke lost, a fol-

desurtAl vagy az ott dolgoz<5 cselAdektAl es a szuksAges Uz-

letekkel lAttAk el a kozsAg lakAssAgAt, amelynek elleneben

a foldesumak pAnzt fizettek, aki az engedAlyeket is adta.

1800-as Avekben mAr kezdtek a kozsAg faluhAzaiba bekoltozni

vagy sajAt hAzat Apitetni.

A kozsAg lakAssAga johis zemiileg vette a zsido telepe-

seket, kiknek hAzait vagy telkAt j6 Arban adott el. A hit-

kozsAgi Alet As vele jArd osszes vallAsi szolgAlatok mAr

1763-ban kezdAdott, anikor mAr sajAt templommal rendelke z-

tek, megalakitottAk a Chevre-KAdisAt As a temeto cAljAra

foldet vAsAroltak. Talmud-TorAt letesitet tdc,j6 1Akony intAz-

mAnyeket, amelyekben gondoskodtak az elofordult szociAlis

rAszorultakrd1

.

1787-ben, miutAn megjelent II Jozsef kirAly iskola-

rendelete, amely ArtelmAben engedAlyeztAk a felekezeti is-

kolAkat, megnyilt SzAnton a zsidA iskola, ahol a gyerekek

a zsidA tananyagon kiviil vilAgi tArgyakat is tanultak. Az

iskola minden idAben a PArabbi ellenArzAse alatt volt As a

kirAlyi tanfelUgyelAsAg alA tartozott. Bgy hivatalos jegy-

zokonyv, amely a tanfelUgyelAsAg Avi jelentAsAben kiado tt

1793-ban nagy dicsAretben rAszesiti a szAntAi zsidA feleke-

zeti iskolAt, amikor hivatalos ellenArzAskAnt Kazinczy

Perencz tanfelUgyelA lAtogatAst As ellenArzAst tett As ugy

a tanitAkrAl, tanitvAnyokrAl As az iskolArAl, tanulAsi As

viselkedAsi szempontbAl elismerAsben rAszesiti Aket.

A zsidAk lAtszAma az elsA idAkben 6o lAlek. Harminc

Awel kAsAbb 179o-ben mAr kozel 5oo lAlek, 182o-ban mAr

lloo lAlek As 3o Awel kAsAbb 185
'

0-ben mAr elArte a csucs-

pontot a lAlekszAm emelkedAsAvel, mert kozel 3ooo lAlek Alt

a szAntAi hitkbzsAgben. Magas volt a csalAdi szaporulat,ez
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tek volna katonai egysegeikkel a hatdrt, ezebet a kormdny-

zat sajdt utasitdsara tette.

abauj-szAnt6 ;

Abaujszanto nagykozseg es jdrdsi szekhely a hegyalja
labanal kivdld bortermeio videk= A hitkozsegi valldsos diet

teren egy alkotasokban es tdnykedesekben gazdag orthodox

kozosseg, kiket tobb mint 2oo eves dldasos mlikodese alatt

nagy Rabbik es Tudosok iranyitottak, tanitottak es vezettek

A zsido lakdssag szdmszeruen a kulonbbzd generacioban vdl-

toztaks, hoi tobben, hoi elvdndorolva kevesebben.

A zsido lakdssag ertekes szorgalmas dolgozd tradicid

hu emberanyag volt. Rabbijaik orszagos viszonylatban is a

legnagyobbak koze tartoztak es kozd ttiik tobben vildghiru

tudosok voltak, kik valldsos tdrgyu Tora tanulmdnyaikkal es

konyveikkel beirtdk nevuket a valldsos zsidosag nagyjai kozdp

a hitkozsegek eloljdrosaga a tobbi hitko zsegekkel azonosan
minden anyagi didozatot meghozott 9 hogy Mdnhigjai 9 Lelki-

pdsztorai a Tora Lismdt tanuldk legnagyobbjai legyenek
t
kiv

eletuket a folidnsokba burkolva es hitkozsegeik valldsos
iranyi tasdra forditjdk.

Szdntd es az Abauj Tomai hitkozsegek hittestverei
vdllaltdk az dldozatot , hogy Rabbijaik segitsegere legyenek
hogy jesivdk letesiteseert vallaljdk a vele jdrd gondokat

,

hogy gondoskodjanak az oda ozonld a Tajre tanuldsra dhes
zsido fiatalsdg eltartdsdrdl* es szdlldsdrdl. Szdmtalan
tanitvdny kik a Rabbijuk szent azellemdben epitettek fel

tradicid hU otthonuk hagytdk el dvrdl-dvre a azdntdi es a

tobbi Abauj-Toma viddki jesivekat. Bdlbdtemok lettek 9 kik
ldttdk a hitkozsegek msziresz Nefeadt, Tdlmed-Chochemok let-

tek es adtdk tovdbb ezt a szent szellemet ds a komyezetet 9

az odaaddst amit a jesiva helyiikon ldttak. Gyermekeiknek ez

volt es igy folyt az diet generdcidrdl generdcidra. A azdn-

tdi hitko zsdg Nagy mestereinek es Tanitdinak alkotdsdt a
Tajre tanulds ds tanitds legszebb reneszdnszdt Rabbi Jdkob

MAJ5E DEUTSCH a nagy Gdon Szdntd utolsd Rabbija zdrta le.
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vos felesAgAvel As leAnyAval, Szikszordl, Reichmann Lajos

a gazdag bor 4s sor kereskedd Rubin Zuszman, Hendu fiAval,

Fleischmann Jeno, Szroli fiAval , es mAg sokan-sokan az or-

szAg kulonbozd rAszeibdl.

Kassan volt egy NovAk nevezetli szAzados, aki magas

penzekert kozben jArt, hcgy az Asszonyokat 4s a fiatal gye-

rekeket kiszabaditsa, de a fiukat rovid idd utAn, dacdra

fiatal koruknak murikaszolgAlatra hivt4k be, az utdbbi idd-

ben s. a. s. behivdval rendelt4k be a kijelolt aldozatokat

Kiknek ott a hidenemeti kemelhAritoba kellett jelentkezni.

A k4melh4rit6 csak a deportAcid utAn zArult, miutAn

mAr nem -volt kit sanyargatni.

A nyomozd pribAkek a hAboru utAn nyugatra menekultek

a deportAlo 4s kegyetlenkedd csendor-tarsaikkal 4s a sokat

szenvedettek koztil, akik vAdolhattak volna alig maradt hir-

monddja. Ez a szAgyenteljes kinzotelep a CseszlovAkia 4s

MagyarorszAg hatArAn I4v5 hatArAllomAson Hidasneme tiben

,

a hitleri eszmeket valid 4s hirdeto magyar rendszer 4s urak

embertelen kapzsi szadizmusAt kivAnta szolgAlnio

DicsArettel kell megemlAkezni a tAbor szakacsnojerol,

a hidasnAmeti ReichmannArdl , ki igyekezett szabadsAga koc-

kAztatAsAval segiteni uzenetek,kisebb csomagok AtadAsAval

az ott-lAvdkon. A naponkAnti rab sAtAknAl, amikor ing nAl-

kUl ffelismerte Apa fiAt egymast lAtva a gumibot As korbAcs

litAseitdl szerzett vAres sebeket As vAralAfutAs-szeru csi-

kokat a testen eldl-hAtul a talpalAsoktdl (a talp alA verA-

sektdl) megdagadt lAbakat sAntikAlva As minden lApAstdl

feljajgatva a fAjdalomtdl, a szenvedAs konnyei hullottak,

As az a gyAszos menet amire a pribAkek vigyAztak nehogy

egymAssal beszAlgetni tudjanak hasonlithato tt a pokolhoz

ahonnan letekintve mAg az ordbg kdszive is megkonyoriilt

volna,

Ezt tettAk 6k, az irgalmatlan fenevadak mivelUnk,

1942, 1943-ban, mAg mieldtt a nAmetek hivatalosan AtlAp-
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az aldozatokat, minden belepo zsid6t,letartoztatta3t az aj-

tdban u!5 hatalmas kezli kondas csenddr-legeny ket hatalmas

pofonnal fogadott, az embereket vagy elontotte a ver, vagy
elajultak a pofonok kovetkezteben 4s utdna miutan egy vodor
vizzel lebntott4k, bevitt4k a szenveddk kozos szobdjdba, a-
hol a tobbiek fdjdalmasan tapasztaltak az uj joveveny erkez-
tet.

Az egyik fdszadis ta pribeke t , akiket csendor nyomozdk-
nak neve ztek , torz arcdrd1 es rettento szadizmusardl " aff
kopnak" - majom fejUnek hivtAk . A kinzdsok es sanyargatdsok
fdleg az ej jeli drdkban tortentek, hogy a lakossdg ne hall-

ja meg a kinzottak jajkidltdsdt.

Koran rendeltdk el a lefekvest, 4s utana egymds utan
az aldozatok Idbaba valo rugdsdval vitt4k fel az emeletre
ahol harom negy 4s sokszor ot szadista, civilbe oltozott

csendor gummibotokkal 4s egy4b szuro, 4s villany-rdzd ke-
szuldkekkel varta 4s kezdte el a sokszor mBztelenre vetkdz-

tetett zsiddk kihallgatasdt , utottek, szurkdltak korbm aid

4rz4keny szerveket sem kimdlve, szem, flil, orr atb. 4s ugyan

ezeks t v4gezt4k a ndkkel is.

Rettenetesen hangzott a jajkidltas, amibe belevegyUlt

a kulonbozd fajdalomtol kijott szavak vagy mondatok kidltd-

sa. Az aldozatokat addig szenvedtettdk, mig a fdjdalomtdl

elal4ltak. Utdna k4t prib4k a szobdba dobta fekhelydre 4s

vitt4k a kovetkezdt.

Ez folyt hdnapokon keresztlil , egyiket kAmkeddssel,

a masikat csempdszdssel, buza eladdssal, zsiddk bujta tdad-
val vddoltdk, ide hoztdk a Szlovdkidbdl menekUlt zaiddkat
is. Minden idehozott lakdsdba hazkutatasokat rendeztek 4s

minden t amire sziiksdglik volt, elvitt4k. Itt szenvedtek,

felsorolva csak egyn4h4ny a sok koziil:

Liebermann Rezso Kassdrdl, Berger uvegkereskedd fe-
les4g4vel,Miskolorol, Engelmann Pdcibdl, Spdn Jdzsef fele-
s4g4vel Pozsonybdl, ahonnan tobben voltak, kozottbk egy or-
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Szeretett Hozzdtartozoink Szent Lelkei egymds mellett vdr-

jdk Hozzatartozoik ds Eletbenmaradt Csaladtagjaik, Ismerd-

seik az evszdzadokon keresztiil megszentesitett gydszolok

imdit a "Kadist" es Lelkiiidvukert a Misnajesz a Nsomeert

az 5si melodidval.

A HIDASN&ETI K&IELHARIT(5 ES XrTATLANUL

MEGKINZOTTJAI

Sokan taldn nem tudjak, es foleg az uj generdcid
jovevenyei, hogy mennyi fdjdalom sanyargatds kinzo szenve-

dds vdrt mindazokra az drtatlanul Hidasnemetibe hurcolt
zsiddkra, ferfiakra p ndkre egyardnt, kiket kinzasok es

fenyegetes mellett sohasem el nem kovetett biiintettek beval-
ldsdra ds ujabb nevek bemonddsdra kenyszeritettek, hogy
mindl bdvebb ds tobb dldozatokat tegyenek testileg ds lel-

kileg tbnkre.

Az 1941-ben uralkodd rendszer a csendorok ds egyeb
szadista zsiddgyiiloldk tandcsdra dllitotta fel azt a sze-

gyenteljes banditdkkal vezetett telepet, ahol a pribekek
tetszdsiik szerint, zavartalanul prdbalhattdk ki a kiilonbb-

z5 emberkinzd szerUket a vedtelen, becsuletes zsido embere-
ken.

Errol nem irtak az ujsdgok, a hozzatartozokat is

ugy megfelemlite ttek , hogy aki szdl valamit, annak a legrosz-
szabb vdge lehet. Az ott szenvedoket nem aigedtek szabadon,

hanem a hosszadalmas kinzdsok utdn buntetd-szazadal. kuld tek

ki 6ket az orosz frontra golyofogdknak Ukrajna havas mezei-
re, vagy a pripeki mocsarakhoz, a legrosszabb utasi tdsokkal

.

Sajnos kozUlUk nagyon kevesen jottek vissxa.

A vasutdllomds kozeldben a falun tul magas kSkeri-

tdssel korUlvett valami hivatalos kozeget, vagy taldn csen-

ddrlaktanydt szolgdld dpUlet es pinedjdben gyiijtottek ossze
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Az "AzkArA" idejAt ujsAghirdetesen As egyeni

meghivAn , vagy lev . lapon adjuk tudomAsul.

A jArcAjt mindig a HitkozsAgek volt egyik tagjAnak

az emlekmecsesek meggyuj tAsAval vette kezdetet, a rAsztve-

vok kozott vannak kik evrAl-Avre megjelennek, kik lelkiis-

meretokrtL hallgatva emlAkeznek.

A kozos JArcajtokon MArtirjaink szent emlAkAre mecsest
gyujtanak, MisnAjeszt tanulnak, Heszped (GyaszbeszAd) kere-
teben emlAkeznek, Mincha 4s MAriv ima "MAlA H4ehAmim"( Hers-
kovitz A„)4s a gyAszolAk Kadisa, a zsidA vallAs torvenyeinek
eloirasa szerint, a tradicionak megfelelAen, a kegyelethez
meltdan » Az Emlekbi zottsAg tagjai kozUl sajnos mAr tobben

nincaenek az AlAk sarAbam ,1kikeigyekeztek a szent akciA

megvaldsitasAert onzetlenUl dolgozni.

Az Alen haladt As igaz sziviigyenek tekintette diet*
vegeig Friedmann IbrahAm Adolf V" T ki HAnAnAn Alt . Schiiok

SmuAl ZAAv y*t B„B. meleg szivevel igyekezett segiteni.

BArdoss SmuAl V1 1 Givatajim is csak rdvid ideig volt
korunkben,

Klein Ferencz Vt volt encsi hitkozaAg elnbka, ki a
megprAbAltat Asok idejAn is segitette a rAszorultakat , tragi-
kus hirtelensAggel tAvozott lakAhelyArAl KfAr AtArAl.

Az AzkArA egy dsszekbtd kapocs amikor az emlAkezAs
As a jArcAjt ArAjAban talAlkoznak a volt Fbldiek, ennek a

keretAben volt lehetAsAg, hogy gyiijtAakciA keretAben DrAga

MArtirjainknak mAltA EmlAkkel adAzzunk.

Saj nos az utolsA Avekben a MArtirjaink emlAkAra meg-
gyujtott EmlAkmAcsest egy ujabb emlAkmAcsessel szaporitottak
az utAbbi idAben itt As kiilfo ldon elhalAlozott TestvAreink
EmlAkAre. A kbzos jarcAjtunk cAlja az, hogy egylittesen em-
lAkezziink a mi DrAga HozzAtartozAinkra. Kbzbsen mondott KAdis
ima egylittesen szAlljon a JAsAgos MindenhatA Szent TrAnusa
elA a nagy Szenteket megilletA Magasztos MenyorszAg fel4,ahol



- 232 -

Kiket legyilkoltak, el£gettek, megsemmisitettek
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Kik dicsoseges kimagaslo mukodesUk alatt oriztek nagy oda-

adassal a folytonosan ego tradicio hu langot szent oseik

szellemeben Nagy Rabbijaikkal es szent gyulekezeteik Tag-

jaival es csaladjaikkal egyutt. Kiket elpusztitottak, el-

hurcoltak drtatlanul a Mindenhato szent Neveert a nacik

(es segitoik) (atkozottak legyenek) 1942 es 1945 kozott.

" A Mindenhato bosszulja meg az artatlanul kiontott

Veruk"
.

"Bljon a nap, amikor a Mindenhato fizet Cion gyulo-

loinek.

A JERU2SALEMI MEGEML£KEZES :

Draga Martirjaink Emleket megbrokitettuk Jeruzsdlem

szent varosaban az orok feny varosaban is, a Cion hegyen,
" amely meg nem ino.g orokre ott ma.rad " az ott sorakozo

emlektablak kozott kint az udvaron (Bonyhdd hitkozsdge mel-

lett) o Ott hirdeti a vildg feld fajdalmunk. 1966 szlichesz
els5 napjdn avattuk fel es valahdnyszor a Cion hegyen jd-
rank, oda is elzardndokolunk, hogy mielStt a Kajszl szent

falat megkozelitendnk, egy-egy konnyet ejtsilnk a tobbi el-

helyezett sok-sok tdbla kozott.

A kovetkezo felirds van a Cion hegyi mdrvdny tabld-

ba vesve:

Ez a mondat koralakban:

""Ezert sirok es szemeimbdl kbnnyek folynak "

Minden erre elvonult vdndor ndzd es figyeld van

e oly fdjdalom mint a mi fajdalmunk.

Emlek Szent Mdrtiroknak magyarorszdgi hitkozsegei-

b51, a Jeruzsdlemi szent hegyekben

Szikszo, Abauj-Szdntd , Porro Encs, Goncz es vide-

kaik Abauj megydbSl,
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Sikeriilt eleget tenni a vallalt kotelezettsdgnek 4s

utdna 1965-ben kozel 2 , 000 fontos befektetessel felallitot-

tdk a keleti falat teljesen befedd marvdny-falat » mdrvany

szekrdnnyel , amelyen megdrzds celjabol vannak elhelyezve a
meg megmaradt hitkozsdgi emldkek (sofdr, kegyszerek, 4s

fdnykdpek.)

Itt vannak bev4sve Drdga Hozzdtartozoink Neveinek

egy rdsze, sorban egymds mellett. A nevsor meg nem teljes,

m4g sokan vannak, kik nem orokitettek meg Hozzatartozoik

nev4t

,

Az Emldkbizottsdgnak az a celja, hogy mindenkinek a

neve meg legyen Srokitve.

Azota dvrdl-dvre idezarandokol az elsd transzport

Jdrcdjtjdn mindenki koziilunk a Martirjaink Termdbe, a mi

termlinkbe , a mi Mdrtirjaink Szent Eml4k4re dllitott terem-

be„ hogy egyiittesen, Azkdrd kereteben emlekezzen es imadkoz-

zon felejthetetlen Emldkukdrt 4s visszaeml4kezve a volt

otthondra ,tdrjen haza az otthon,a mindennapi gondok, a sze-

retett Csalddja kordbe.

AZ mifrTlBT.A SZHTRtag .

A Szeretett Hozzdtartozdink szent emldkdre vdsdrolt Emldk-
terem tdbldjdnak magyar azbvege.

"drok Emldkul a Mindenhatd Hdzdban".

"" Ezen Emldkterem a Chdszdm Szoferrol elnevezett

templomban 4s jesivaban megvdsdroltatott, a Magyarorszdgrdl

elpusztitott Mdrtirok Hitko zsdgeinek dletbenmaradt Hozzdtar-

tozditdl a szent Hitkozsdgeik Emldkdre dllitatott fel"

.

SZIKSZ6 . A. SZ^NTd . F. EHCS . GONCZ . ES VIDEKEIK.

Megbrokiti ezen szent terem azon fenti hitkozsdgeket
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2. Ezen terera az itt mukodo jesiva templom As tanulA

szobAjAnak cAljAul szolgAl.

3. Ezen terem rovid ideig a tanulok Atkezo szobajaul

is szolgAlt.

4« A Ch. Szoffer eloljArosaga a volt hitkozseg megbizott
jainak rendelke zesere bocsAjtja a falakat es oszlopo-

kat, hogy azokra marvanyoszlopon MArtirjaik neveit

megorokitse

.

5« Ch.Ch.Sz. vezetosege kotelezi magAt, hogy semmifAle
kozossegnek, vagy egyennek nem engedelyezi az emlAk-

bizottsag kizarolagos engedelye nelklil, hogy ott ne-
veket vagy tablat helyezzenek elc

6. A Ch.ChcSz. rendelkezesere bocsAjtja a templomot es

az Emlektermet a jarcajt napjan Ij jar 24-An vagy mas
napokon, hogy ott JArcAjtot tarthassanak.

7. A Jesiva tanitvAnyaival kotelezi magat, hogy a JAr-

cajt napokon, felsorolva a transzportok ideje, egyiit-

tesen n i ' 3 w a misnajeszt tanulnak az el-

halalozott MArtirjaink szent emlekere

.

8 . A Ch.Ch.Sz. elsdsegi jogot ad amennyiben uj epuletek

Apiilnek, ugy esetleg a teremnek az athelyezesehez

,

9. A Martirhitkozsegek megbizottjai kotelezik magukat

a terem-megvasarlas ellenertekeert 5»ooo fontot, a

Chug ChcSz.-nak es a JsivAt Ch.Szc-nak lefizetni,

2.000 fontot mAg az Av folyamAn es a hAtralevd meg

1.000 fontot a kovetkezd Av Hos HAsonoig kifizetni.
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vAlasztva. A BizottsAg tagjai s BArdoss Samuel , es

Mi t.t.wl man Si ie (SzAnto). Klein Ferenc As Sniczler Bela

(Encs), R. SmiiAl ZAAv Schiick es Veltmann LAsz16 (Szikszo)

VKlygwfli Imre (Goncz) As Fleischmann Sz. lettek.

UtAna AvrAl-Avre osszejottek a volt Abaujiak,

IjjAr h6 24-An egyiittesen emlAtoezzenek meg MArtirjaikrol.

7 alkalommal korlevelet bocsAjtottak ki, hogy felhivjAk
figyelmet az osszeseknek hogy jAruljanak hozzA az akcidhoz
Nevukre egy emlAkterem megvAsArolAsAhoz, melynek cAlja,
hogy ott szellenrtiknek megfelelSen Gyermekek vagy Ifjak
tanuljanak TorAt.

1952-ben folyAszAmlAt nyitottak 4673 sz. a Bank

HAmizrachiban , ahovA befolytak a befizetett osszegek. A

megAllapodAs ertelmeben csak 3 alAirAs elleneben lehetett

csak penzt kivenni , az Emlekterem megvAsArlAsAhoz kizAro-

lagosan

.

1963 Elul h6 mAsodik nan.iAn tortent a megAllapodAs

a Chug ChAszAn Szoffer es az EmlekbizottsAg tagjai kozott,

szerzodesben amely a Chug reszerSl Rabbi UngAr Jichog Slajme

Pdrabbi es Gottlieb SrAgA Pajvis hitkozsegi elAljA-

ro megbizott kepviselt es az emlekbizottsAg tagjjai koziil

Friedmann Adolf, Weltmann Cvi, Mittelmann Sije, As Fleisch-

mann JiszroAl kozott jott lAtre. Az itt kozblt kilenc pont-

ban.

EladAsi SzerzodAs a Szikszoi, SzAntAi, Encsi,

Gonczi HitkozsAgek As VidAkiek MArtirjainak

EMLEKERE

!

RsUm bktAv emesz chAszum leajlomim!

1. Chug ChAszAm Szajfer megorokiti a fenti HitkozsAgeket

egy ESnlAkteremmel a foldszinten, ami a dAli oldalon

a templom mellett kozvetlen All az ApliletAbe (AvodA)

MAjmon u.18 sz. alatt.
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szent vArosaban Bne BrAkban a ChAszAm-Sza.ifcr nevAt viselo

templomban es jesivAban, kinek szellemeben 6k otthon,Szik-

szon, Szanton, Encsen es videkeiken eltek felejthetetlen

emlekii NevUket megorokitsem.

HAla azon Testvereimnek, volt Foldieinknek, kik meg-

ertettek szandekunkat es hozzajarultak penzzel a tobb even

keresztiil folytatott akcidhoz
, amely eredmenyekent sikeriilt

megvalositani a megbrokitesre kitlizott terveinket.

Az adakozokat, kbzottiik ittenieket es kiilfoldieket

a Mindenhatd aldasa kiserje, kik segitettek es kozbsen meg-

orokithe ttlik szent Emlekuket.

"Zhajr Hasem me hojo lonii hAbito iireh esz cherposzenii

nehopcho lzorim butenii lnochrim jszajmim hojinii v'en av "

Gondolj ra I. ten, mi tortent veliink, tekints le es

lasd a mi gyalAzatunkat, 6s-birtokaink idegen kezre jutottak,

hazaink idegenekre, ArvAk lettiink APATLANOK" ,

Igy sirt Jeremias profeta es ezen szavakkal sirunk mi

is mindig minden dvben megismetelve "Jszajmim Anu v* An Av"

"ArvAk LETTUNK ! ! ! APATLANOK - APATLANOK ! !
!

"

BMLEK-BIZOTTSAG s

195o-ben Pleischmann Szroli javaslatAra B.B. a sikun

HA-ben ujsAg hirdetesen keresztiil hivta meg Abauj megye itt

Aid volt hitkozsegeinek Tagjait IjjAr h6 24 napjAnak estA-

jen (AzkarA) kozos JArcAjt megtartAsAra, erre az alkalomra

megjelent az itt eldk nagy rAsze a folytatott megemlA-

kezesi I„ tiszteleten ahol minha ima utAn a Kadis ima es a

Szentek utan tanult MisnAjesz, heszped (gyAszbeszed) kere-

teben emlekeztek meg a DrAga, MArtirhalAlt halt HozzAtarto-

zoikrol es P.Sz. javaslatAra megalapitottAk az EmlAkbizott-

sAgot, melynek elnoke Friedmann Adolf lett, egyhangulag meg-



- 226 -

Az 4let torvenye non ismer megAllAst, mindenki uj

Alete utjAn folytatja 4s epitette uj otthonat, Alte minden-

napi Aletet, hoi konnyebbe, hoi nehezebb koriilmAnyek kbzott.

Ki hoi 4s hogyan az 4let viharzA hullAmaibai.

Az ember minAl nagyobb orszAgba 4s min4l nagyobb

tArsasAgba keriilt, ugy gyorsabban kezdte elfelejteni, mind-

azokat ami Vele 4s csalAdjAval tortAnt, de a feled4s a mi

gerenArAciAnkban 4s tovAbb a tobbi generAciAkban biin "Zchor"

A Tora, az emberiessAg torvAnye , a HozzAtartozAink irAnt

Arzett mAlysAges kegyelet azt koveteli tSlunk, hogy ne fe-

lejtslik el mindazt » amit veliink As drAga HozzAtartozAinkkaL

elkSvettek. Mindazok, ki szenvedoi As gyAszolAi voltak az

Atkozott pusztito rendszernek de azok is kik csak hallAsbAl

vagy elbeszAlAsekbSl ismerik kotelesek emlAkezni a szbmyii

idSkre "Zchor" As a nehAz napokat megelSzS idSkre. De ko=

telessAge ezen generAciAnak akik szemAlyesen ismertAk az

utolsA nemzedAk az elpusztitottak reneszAnszAt, megorokite-

ni mert az a gAluti szAp zsidAsAg csodAlatos jellanAvel As

alkotAsAval, a megtAntorithatatlan ragaszkodAssal hit, iga-

zi zsidA tipus,a kbrnyezetAbe kiApitett szokAsaival, As jA

tulajdonsAgaival, az igazi zsidAsAgot jellemzS egyenes zsidA

torzs, gondolkodAsAval, pAldAs cselekedetivel fantasztikus

odaadAsAval, szerAnysAgAvel, igAnytelensegAvel a szenve-

dAsek As sanyargatAsok dacAra, megelAgedettsAgAvel "NINCS

TOBBE" 0 .

.

Nincsenek tobbA olyan emberek As teremtmAnyek mint

a mi ApAink As AnyAink voltak. . . Ezen tAnyek tudatAban As

hAlAbAl a JAsAgos MindenhatAnak hogy a gonoszok rossz szAn-

dAka dacAra Eletet adott nekem, hogy AtvAszelhettem azon

idSket, amikor zsidA az emberi Alet a pusztulAsra szAnt

szabad prAda volt, a gyilkolAsra Ahes brigantiknak Atkozott

kezeiben, hogy megengedte nekem mint minden zsidA Amber

legfSbb vAgya teljesiilAsAt, hogy itthon a DrAga Oseink fold-

jAn a szentfoldon Alhetek egyUtt csalAdommal , elhatAroztam,

As a MindenhatA AtyAnk segitett hozzA, hogy itt Rabbi AkivA
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varunk ds hiszunk. Ezt meg kell erteni az ott eld hatdsdgok-

nak es lakossagnak is.

Ma mar Szikszon csak 5 zsidd el: Flesh Totyka, Heisler

Pista es Kohn Sanyi.

Befejezesul egy levelet irok le K.S. ki kivansdgomra

ellatogatott Szikszdra 1965-ben, hogy elzarandokoljon a te-

metdre es imat mondjon helyettiink es kiild egy rovid beszdmo-

lot:

"A temetordl mellekelek fenykepeket. Szikszon csak

ndhany orat toltottem, hiszen sajnos sok toeresni valdm nin-
csen mar ott. Bizony nagyon szomoru, hogy senkit nem taldl-

tam a regi komyezetbdl es mert tudjuk, hogy mi tortent es

hova tiintek el.

A nagy Templom epulete meg dll a helydn, de At van a-

lakitva kulturotthon celjara, termeszetes nem mentem be, nem
akartam belul latni ami evtizedeken kei*esztul hasznd.lt ima-

hazunkat, a kis templomo t , valamint az iskoldt nem is taldl-

tam meg, mert dtepitettek es nem kdrdeztem senkitdl, mi lett

a sorsuk. De nem is az epiiletek sorsa erdekel bennlinket, hanem

akik azokat haszadltdk, azok viszont, sem utddaik nincsenek

es ott nem is lesznek tobbe

.

A Temeto ardnylag legjobban hasonlit a regi idok em-

lekkepdre e3 ez jellemzi az egdsz helyzetet. Sirkovek kbzUl
tobb a foldre dontott, akik ott nyugszanak taldn nem is

tudjdk, milyen embertelensdg ds milyen gyaldzat hurcolta
el onnan 5ket,a ldtogatdkat, akik evenkint egyszer ds tobb-

szor megldtogattdk dket.

Most mdr tobb mint kdt evtizede ritkdn akad ldtogatd,

akL meg felkeresi a mdrvdnyba vdsett nevek, volt hordozdinak

temetkezesi helydt ds megprdbdl elbeszelgetni volt hozzdtar-
tozdival - az ott nyugvdval. .

.

"

Eddig a levdl...mi pedig a sorokon keresztul erez-

zuk annak valdsdgdt. . .

.
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Lindenfeld Lajos As HelAn, Flesch Zoli, Laci T (Amerikaban

hirtelen meghalt) As Misa, felesegeikkel . Kozben R. Slajme

Rosenfeld is kivAndorol gyerekeivel es helyebe Berkovits

KAlmAn szAntdi Rabbit es sajchetot veszik fel, ki folytatja

odaadoan a hitkozseg irdnyitasAt es a videkeken Alo nehany

csalAdot is a rituAlis vagAs 4s egyeb vallAsi ugyek miatt

hetrSl-hetre fAlkereste. Voltak nAhAnyan, kik csak Miskolc-
ra vagy Pestre koltoztek 9 de a hitkozseg, amely a deporta-

ci6 ut4n uj jAalakult 8 bomladoaii kezdett.

A vilag tobbi r4sze fel4 szAtszorodva, nagyobb resziik

a szentfoldbn kezdte el uj 4let4t.

1949-ben a MArtirok emlekere felAllitott EmlAkmiivet

a templommal szemben a miskolci temetdbe szAllitottAko A
"Templomot" , ahonnan mindig csak fohAszok, konyorgesek 8

tanitAsok, magasztos gondolatok szAlltak a Mennybe P ahol

ordmben 4s bAnatban, a hAtkoznap verejtAkes munka eldtt 4s

utAn, a szentsAges szombat 4s hAtkoznapokon hAlaadAsra As

I. tiszteletre gyUlekeztek testvereink, a kozponti iroda

megbizAsAbdl, a volt hitkozsAgi tagok megkArdezAse As be-

leegyezAse nelkiil, AgbekiAltoan fAjdalmas cAlra (kulturhAz,

szorakozo terem) adta el Schuck Jend pesti Rabbi

»

LedobtAk a kupolAt As az emberiessAg alaptorvAnyeit

jelento kdtAblAt As homlokzatAn lAvd felirAst a imyi

- Damn *njavi As visszataszitd cAlokat

szolgAlo A templom felszerelAseit a TdrAkat As megmaradt

ereklyekefc Migkolcra szAllitottAk, ahol KAlman Miklds keru-

leti elnok Ur a szent ereklyAket kiArdemlo tisztelettel

drzi.

A muvesziesen faragott padok a KazAnbarcikAn Apiilt

templomban vannak elhelyezve. A hitkozsAgi v^yonok Rabbi

lakAs, vAgd-hid, iskola , hitkozsAgi alkalmazottak lakAsai,

a tobbi magAn-vagonok sorsAra jutottak, a temetdt kivAve,

amt mindannyiunk rAszAre a benne nyugvd HozzAtartozdinkkal

szent SrBksAg As ereklye , amit meg kell drizni a Halottak

feltAmadAsAig , amit mi mindannyian igaz tiszta szivUnkkel
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vAltoztattAk, voltak, akik Apjuk helyere Ultek,volt ki si-

mogatta a stendelt, ahol Apuka a mAchszert szokta tartani

,

imitt-amott iilve, As imAdkoztak, nem kAtsAges, hogy minden
ima a mennyei tronus ele jutott,.

Pent a noi lilAsek, ahol hArom oldal volt tele mind-ig

ahitatosan imAdkozo Nenikkel es Anyainkkal , mind uresen

,

csak az egyik oldalon 2-3 padsorban liltek , onnan gyakran
hallatszott le az elcsuklo siras.

Sziikeszra a kozponti iiodAtol kaptvmk egy eszriget
es egy lulevet, ami kezrol-kezre jArt, tobbeknek volt szu-
keje.

Idokozben hirek jottek a szentfoldi nyugtalan hely-
zetrolo Ujabbak jottek, ideerkezik Friedmann Hajnal, Frida

Mezeine) Foldes ket fiAval, Laci (gepesz mernok) Tibi (mint

kivAlo orvos) kik vallAsos neveles es odaado sziilSi szeretet

nek kbszonhetik, hogy megmaradtak huseges jo zsidonak (pozi-

ciojuknak dacAra) . Nemetine (szul. Reichmann Erzsike) Svdd-

orszAgbol, Weiszmann Miklos, Weisz Sjjefkovits LorAilitne Any-

jAval es ket gyermekevel, Klein leAny (a cukros lAnya),Buk

es fia.

Sviiesz elott 3 nappal a pesti zsidd-korhAzban meghalt

Spiro NAndor (R NszAndl Spiro) bw T egy kivald emberrel let-

tiink kevesebben, akinek driAsi talmudi ismerete es tudAsa

volt. Felesegenek elhalAlozAsa utAn a kozossegnek szentel-

te eletet, halAlArdl csak sviieszkor ertesliltUnk es utAna

kivAnsAgAnak megfelelden Szikszon helyeztuk Ot nyugovdra.

Ugyanazon napokban S . Sanyinak V'

t

ki kesdbb BAkAs-

csabAra kdltdzott As ott is halt meg, kisleAnya szuletett.

BizonytalansAg As a regi emlAkek ujra As ujra felele-

venedAse, visszatAmi abban a lakAsban, ahol DrAgAink

eltAk szolid Aletuket, lassan arra kezdte az embereket vinni

hogy kAptelenek tovAbb folytatni As kAnytelenek vAndorbotot

venni. Elindultak, Friedmann Gyuszi As vele egyiitt mAg 24-en
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elettdrsat taldlva megprdbdljdk ujrakezdeni eletuket.

Inflacios idok jdmak. Atmenet a pengorol a forintra,

naprol-napra nonek az ezresek, ha reggel Pestre utazott es

megvette a szazezreket kitevd jegydt, mar este nem lehetett

eleg penze , ugy hogy s6val , tojdssal, liszttel, vagy cukor-

ral kellett lenni felszerelve , hogy vissza tudjon jonni. A

legjobb tizlet volt az dlelmiszer es legkeresetebb volt a

matlasz anyag, delen kendo es a cigaretta.

A felelmetes napokon mindannyi eldtt ott volt az otthon

kepe, A nehdny videken eld testverunk is ide jonnek, hogy min-

jdnnal imadkozhassanak.

Ros-Hasono Szikszon 1946-ban, mindenki meghatottsag-

gal ldtja a feherbe 61to zott Drdga Hozzatartozoink nelkiil

pangd tires templomot, nehdny talesz itt-ott egy kitlbe imad-

koz6, a sajfert penzzel vdsdroltdk vissza egy gazdatdl (aki

azt dllitotta, hogy taldlta) az imakonyvek es machszerok

a varoshaza pincejebol kertiltek eld, ahova bedobaltak a koz-

seg szemetei koze, ahonnan Spiro Ndndorral egyiitt hordtuk ki

nagy reszdt.

A visszavasaro1 1 sofarral adta tudomasul ez a kis

kozosseg, a nagy vildgnak, hogy ezen a napon kezdte el

a Mindenhato teremteni a vildgot es attol a naptol lett a

josdgos Mindenhato a vildg ura, felhivni figyelmet az embe-
reknek a j<5 uton vald haladdsra.

Eloimddkozdk t^slidch cibur) voltak R. Slajme Rosen-

feld, Herskovitz Ern6 es Grossz Hdndor.

Mily elhagyatott es fdjdalmas voltak az tinnepek.

Legutoljdra a Kol-Nidrd droset mdr vegig sirta az egesz volt

hitkozsdg, amikor R. Ldjbis magasra emelt kezekkel szivet-

szaggato konyorulettel kdrt Irgalmat az egesz zsid<5 kozossd-

gdrt.

Az emberek nem taldltdk helyiiket, tobben dllanddan
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hitkozseg megbizasabdl resztvettek Rav Dusinszky x"d'> S© es

Rav J. Schuck h"©'* 1?© a szikszoi Rabbi unokaja /mindketten

tabori Rabbik.

Megtartottak 1946 Ij jar 24-napjan az elso kozos

Jarca jtot (Azkarat). Fajdalmas jelenseg volt, amikor az e-

gesz gyiilekezet ferfi-tagja kadist mondott, elso alkalommal

amikor mindenki a szenvedesektol megkemenyedett szivuek is

elerzekenyulve konnyeztek. Voltak, kik meg inogtak, mintha

meg mindig remenykedtek volna, hatha meg csoda tortenik es

meg talan... talan... hazatemek.Dragaink.

Felejthetetlen kep: Hdtkoznap a deli drakban a temp-

lomban gyiilekeznek, a villanyok egnek, mindenki a seerisz

Hapletobol itt van, mdg nem szereztek vissza emberi formd-

jukat, sovdny arc, megnyult orr, hajlott hdt, a leanyok rbvid

haja, az aggodalommal teli sziv, hisz meg nem mulott el a

lager-felelem, a meggybtortek szajabcl szall a megtisztitott

templomban a Mazkir ima es az Ani Maamin es a Kadis, a Minden-

hato szent nevet megtiszteld ima o’^nn inxa mns d©sj Knn
.70s 7iy 713© nvap-m o’p’ix ikv oy

"Az 6 nevvik felvetessek az orokeletiiek kotelekebe Osatyaink

es egyeb jambor ferfiak es asszonyok lelkeivel egyiitt, kik a

mennyei boldogsagot elvezik -AMEN".

Svileszkor megszliletik az elso fiu, Kosztelitz (Feri)

Ahron, a brisz a Rottmann templomban van. Szivan 20-dn a

Rabbinatus rendelkezese folytan tartjak mindazok utan a

Jdrcdjtot, Kiknek Hozzatartozdinak elhaldlozasi ideje isme-

retlen. A Rabbindtus bojtot rendel de a gyengek megvdlthat-

jak. Specialis szlicheszt mondanak "Vdjchdllal es UvinS

Mdlkenivel" egybekotve.

Szombatonkent a nagy templomban imadkoznak. Reb Ldj-

bis lakasaban (a volt Rabbi lakdsban) chachsard koltozik On-

garol, hogy az alijazni akardknak elokepzest adjon.

A zsidd diet kezd emelkedni, szombat delutanonkdnt

es egyszer egy heten este osszejovetel van Tdra tanuldsra es

vallasos tdrgyu kultur-eldaddsra. Tobben meghazasodnak ds
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a bejAratAnAl Rabbi Schuck Mordechaj fogadta As batoritotta

az ArvAn maradt es vigasztalAsra szorult kis gyiilekezetet.

Elkezdodik az Alet. Az emberek megprobAljak Aletuket

itt ujra-kezdeni , zsido uzletek nyilnak. Spiro N. boruzlet,

Friedmann iiveg, Flesch testverek fuszer, Burger fuszer angrA,

Grossz NAndor, Weisz Imre, szatocs, Kosztelitz-Flamm G. tex-

til, Morgenstem 4s Reinitz E„ vasUzlet, Heisler korcsma,

Fried Laci fuszer, Kaufmann pAk, Spiro S. bor es ugyvedi
iroda Spiro SAndor vezetesAvel 4s Braun Em6 segitsAgAvel

megalakul a helyi Joint, kik havi produktokat 4s ruhadarabokat
4s p4nzt juttatnak a visszat4rteknek

.

A Rabbi Jungreisz lakAsAban Herskovits E. kozbenjara-

sdra ritualis Mikvet 4pitenek amit a miskolci Rabbi Ch.Berger
jelenlAtAben neh4zs4geket lekuzdve , koseroztak 4s adt4k 4t

a kis kozossAgnek.

1946 mArciusAban AdAr 7 avattak fel a temetobe fel-

Allitott emlAktAblAt MArtirjaink emlAkAre.

A hitkozs4g vallAsi tradicionalis vezetAsAre felvet-
t4k R. Sla.ime Rosenfeld volt putnoki sajchetot, ki gyerme-

keivel szikszoi lakdssA vAlott. R. Slajme meleg sziv4vel,

meg4rt4st tanusitva a deportAciobAl hazat4rt ifjusagnak,

apai szeretettel, m4ly vallAsos Arziilettol athatva vezette
4s irAnyitotta az ujjA alakult kis hitkozsAget. A vallAs A-

polAsAArt, az osi igazi zsido szellem megvAltoztathatatlan-

sAgAArt 4s a meggyotbrt kis kozossAg meg4rt4s44rt 4s ossze-

tartAsAert kifejtett munkAlkodAs Ardemei Rabbi Slajmet il-

letik meg.

1947 mAjusAban avatjAk fel a szikszdi templommal szem-

ben (Edelstein sirkoves Altai kAszitett) EmlAkmUvet, monumen-
tAlis az orok mAcsest szimbolizAlA , orbkbs fAjdalmunk, As a
k4t kdtAbla tiz parancsolatai kozill, kiAlt a vilAg felA

n:nn - 'TIE dLJ" - szent parancsolata.

MArvAnytAblAba vannak vAsve'SzikszA 4s VidAke MArtir-

jainak nevei. Az emlAkmti felavatAsAnAl a budapesti ortodox
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Bard Zoli As Margit, Plesch Zoli (Totyka) As MArta, Weisz

Magda, Gelb IzsA, R. Elezer Weiser, KahAn (u'veges) ,Klein
Terez (Grossz Lajosne), Ceisler neni es ket Ceisler Lili

Hartmann Bori, Stamberger MArta, a Fuchs leAnyok, Gluck

Laci es An magam is.

A Rottmann hazban templomot letesi tenek Friedmannek—
nAl, majd Reichmann Joszef hAzAban a Bolt utcAn megnyilik a

Joint konyha, elkezdodott a lelki viaskodAs a jovot illetAen.

Szombat delutAn zsid6 tArgyu eloadasok voltak.

Megvolt az els5 haboru utani chaszene SzikszAn -

Kosztelitz Sandor vezette chupe alA Fleischmann VerAt. A
chiipe kdisunt rAv ChAjim Berger adta MiskolcrAl es hogy a
chAlAchAnak eloirAsa szerint legyen, a Rabbi egesz kiserettel
jott le Szikszora, amikor ezen alkalomra feher lisztbol suit
kalAcsot kapott minden resztvevo, jami annak idejen nagy do-
lognak szAmitott, )hogy azt haza vigye.

A hazatertek nagy resze orvosi kezelAsre szorult As
odaado meleg sziwel es orvosi eskujenek mAltAan sietett
meg a hAborut megelozoen is mindenki segitsAgAre Dr. Gerlozy
korhAzi foorvos Ur, ki nehAny Aven keresztlil a szikszoi kAr—
hAz foorvosa volt As mindannyian kik kezelAsAre szorultunk
hAlAs sziwel Aidjuk 5t, ki a nehAz idokben is megorizte
husAges emberi mivoltAt.

Hjra megalakult a hitkozsAg, elnokkent Friedmann
Adolfot vAlasztjAk, lAtesitenek egy emlAkbizottsAgot, amely—
nek cAlja osszeimi a deportAcioban elpusztultak neveit As
szent emlekuket emlAk—tAblAn megb rokiteni . ElnokAnek Dr.
SzegAllt vAlaszt jAk.

ElkezdAdik a templom kitakaritAsAnak As rendbehozAsA-
nak akciAja. KAt hAten keresztlil hordta ki 2o, a lAgertAl
legyengiilt TestvAriink a felgyiilemlett As a rombolAstAl ott-
maradt szemetet. UtAna a szent templom kitakaritAsa As a
padok helyreAllitAsa, unnepAlyesen szerAny keretek kozott
avattuk ujra a meggyalAzott szent templomunkat, amikor a
megmaradt TArAkat kisArtuk Baldachin alatt a templomba, ahol
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melegAvel, hogy mi4rt 4s kiert harcoltak. Itt az 6seink

foldj4n az 4pU15 uj hazAban talAltak eletuknek ujra celt

4s tartalmat.

SZIKSZdN A HAZATERES UT^N :

MindjArt Szikszd felszabadulasa ut4n kezdtek gyiilekez-

ni a visszatArt zsidok, sokan abban a remenyben, hatha visz-

sza temek HozzAtartozAik.

Rothschild L4z4r csalAdjAval, 6k DobszAn majd Pesten

bujkAltak. Fleischmann Vera a miskolci kdrhAzbdl szokott

Pestrelnappal egy vakb4l mUt4t utan, kijAtszva a rendori 6-

rizetet.

Kezdtek visszat4mi a munkaszolgAla tosok , Friedmann

Em6, Jen6, Weisz Imre 4s Laci, elokerult a bujdosasbol

Friedmann Adolf 4s csalAdja, Spiro Nandor Pestrdl, Reinitz

Em6 4s B4la, Herskovits Em5, Rosenzweig Em5, Muller Emo
4s Gabi, Flesch Zoli (Aszald) Laci 4s Misa, Grossz Lajos

(malmos) pestrdl Rotschildhoz 4rkeztek a Rosenberg leAnyok

(a k4s6bbi Weisz Imr4n4 es Lacin4) Weltman Laci 4s Joska.

Dr. SzegAll, MArkusz Lozer, Lassan mAr a lAgerokbdl is visz-

sza4rkeztek, Neumann B4la 4s testv4rei Rozsi (Weltmann4) Gizi

Paula, Guttmann Gyula 4s fia B4la, BemAth Magda 4s Miklos,

Friedmann Gyuszi, Kat6, Friedmann Vera, Keisler lea, Geisler

n4ni 4s Manci, Groszmann Hermann4, 4s Edit (Heisler Pista

Weisz ArpAd, Ella 4s Pali, Lindenfeld Lajos 4s Hel4nke,Fried

Gyuri 4s Marika, Weiszfeld R4zsi, Janti 4s Sanyi, Kaufmann

Nendus, Wohl Magda 4s Aliz, Morgenstem NAndi, Fuchs SAndor

4s Neje M4di, Hartmann Magda, Tibi 4s Csopi, Weisz Joska,

Frish Karcsi, Hartmann Gyuri, Schwartz Jaszi 4s Aranka, Wolf

Pisze, Dob6 Imre, Reich KlAri 4s Bori, Fried Aniko , Grossz

Agi, Keller R4zsi, Krausz Laci, R4thAzi (Rosenberg)

Klein Imbu, Klein B4la (nyomdAsz fiai) 4s testv4re, Schwartz

Andor, Rosenfeld lea, Kosztelitz SAndor, GlUck Zoli, Flamm

KlAri 4s Gabi, Braun Ern6, Spiro Sanyi, Grossz NAndi Felee

sAgAvel, Stem (villanyszereld) felesAgAvel Rosenzweig A.

AztAh jottek Halmos rend6r-tiszt , Klein Em6 orosz-tiszt,
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parancsnok (Hogya) es megmutatta azt a nyilast is ki elvit-

te az SS katondt Jungreisz Forabbihoz es vele egyutt meg-
szentsegtelenitettek a szent Tekercseink. 6 csak nevetett
mint aki azt mondja " csak nem fog artani egy volt baraa-

ingu nyilas testvdmek"? - 0 maga is kinozta a lapdtos

zsido leventeket.

A reformdtus fiatal pap, kinek az elmenes eldtti
esten jo szomszed leven atadtak 2 borondot megorzes celjd-

bol, semmit sem adott vissza azzal a fdjdalmas megjegyzds-
sel "hogy elvittek az oroszok"... De ezt feleltek tobben

kik megorzesre elvallal tak valamit es tobbeknel fel is ismer-
tek az odaadott dolgokat.

Amikor koriilnezve a megalakult pdrt sorai kozott es

vezetoi is a volt nyilasok lettek a legaktivabbak a mi 25

volt szikszdi heftlinget es munkaszolgalatost gondolkozdsba
ejtett, hat vajjon lehet-e, szabd-e itt folytatni es amikor
a zsiddtlan szikszoi utcdn vegigmentunk a volt zsidd lakdsok-
ban lakok kozul sokan mutogattak rank ujjaikkal. Elhataroz-
tdk, hogy elmennek innen hazafele, hisz van meg hely a vild-
gon, ahol befogadnak minden zsiddt, szarmazds es szulfitds

figye lembevetelen kivul..« ott ahol Testverek vamak, es ott

ottla Szentfoldon szabadok lehetlink.

Ugy szoktek egy-egy hdtizsakkal , Pest , onnan az

osztrak hatdr, gyalog az ejszakdban, hirtelen osztrdk hatdr-
orok felfedezik 6ket, iildozik, mdr-mdr a nyomukban vannak, a

vegen kideriil, hogy magyarok es oroszok lonek utdnuk, de sze-
rencsere dtemek es Becsbe erkeznek. Itt mar a brichd segit,

aztdn az Exodus hajoval Izrdel feld, az angolok elfogjdk 6-

ket es visszaviszik ujra german foldre. Bzutdn ujra hajora,

4 honapig a taigeren es vegre hazaemek , most mdr veglege-
sen.

A szentfoldon folyt mdr a felszabadito hdboru es 2

evig katondskodik, lelkes epitoje a szent hazdnak. Aztdn jon

a Szindj-i hadjdrat, utdna a "Hat napos hdboru". Itt mdr e-

gyUtt harcol fiaval, de boldogan tudta ds erezte szive minden
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mellAkelte az egAsz lAger tervrajzAt.

Az Aletbe csak azokat hagyjAk, kik fiatalok As mun-

kAra kApesek, azoknak karjAba szAmokat tetovalnak. A munkas

lAgerokban is kibirhatatlan az Allapot... 4s leirja az ott

416 4s sinyl6d6 deport41tak AllapotAt is. Konnyekig meghatA

irgalmatos szavakkal k4ri a Genovai Mento BizottsAg kozben-

lApAsAt, mert van Iehet5s4g a segits4gre . . . Sajnos . . . Sajnos

... hiAba volt Rabbi WEISZMENDEL ^"sTfigyelmezteto 4s se-

gits4get k4r6 szavai... az eredm4ny f nagy fajdalmunkra 4s

kozbelApAs mindannyiunk szAmAra ismeretes.

Abauj Toma varmegye TIZENHATEZER draga ZsidosAga

kozottiik Szeretett DrAgAink Aldozatai lettek a hidegvArii

Atkozott gyilkosoknak 4s akiket Rabbi Weiszmendel k4r6 le-

vel® a GENOVAI MENT5 BIZOTTSAgHOZ SEM TUDOTT MEGMENTENI . .

.

FELSZABADUliS

.

Betegen, ruhesen , testiinkon teli kititAsekkel 32 vagy
m4g kevesebb kilAval megyiink volt heftlingek gyalogosan vagy
vonat tetejen vagy az UtkozAn hazafelA, akinek csak jArtanyi
ereje volt. Akik nem tudtak s korhazakba keriiltek vagy felsza-

badulAsi helyiikon probAlkoztak gyogyitas vagy fel tAplAlkozAs
utAn ujra emberekkA vAlni.

Odahaza n4hAny mAr hazaArkezett testvAr probalkozik
a kSzben kisajAtitott volt otthonAnak egy-egy nehAz sziwel
felszabaditott szobAjAban vagy zugAban berendezkedni s hogy
az est folyamAn nyugodtan tudja lehunyni szemeit.

"HAt vissza teccettek jonni? HAt azt mondtAk, hogy
mAr nincsenek zsidAk* - ezzel fogadtak bennUnket mindannyi-
unkat kttlbn-klilon. Mondja tovAbb P.Gy, hAzAban nyilas lakik

4s aAg egy szobAt sea hajlandA szivesen visszaadni, miutAn
jelenti a renddrsAgnek , akinek parancsnoka a volt levente
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eletek felett.

Rabbi M n Dov WEISZMENDEL V’st levele .

A tragikus helyzet ismertetese vegett kozolni akarom

Rabbi Weiszmendelnek V’xt annak a jambor, szenteletu nagy-

embemek ketsegbeejto es a magyar zsidosAg tragedidj^nak

megakadalyozni akaro levelst a GENOV^BA SZEKELO ugyne'vezett

"MENTS BIZOTTSAGHOZ" ahol feltarta a zsidosagot lepusztitani

akaro nemet tervet, es surgos segitseget k6rt<,

"Lemberg kozeleben levo buvohelyrol".

f,Ezuton kuldom ezen ketsegbeejtS levelet egy rend-
kivilli kuldbnccel* hogy tudomasukra hozza. 1. Hogy tegnap-

tol elkezdtek Magyarorszagb61 deportalni a zsidos&got a
keleti reszrol* ffKassa es videke p Karpatalja es Erdely egy

reszebSlo Ez az elso fazisa az egesz magyar zsidosdg depor-
talasanak

p amely ott kozel ketszazezer zsido testveriink

evakualasat jelentio

MINDEN NAP KOZEL 12 EZER EMBERT SZ^LLITANAK vaggonok-

ban P szornyu korulmenyek kozott osszepreselve P viz n6lkill P

minden tisztasag p hygenia hianyaban p elelem nelklil, lezArt

vaggonokban* ahol m6g az ablakok is herme tikusan vannak el-
zarva e 4 szerelveny indul naponta es ilyen korulmenyek ko-
zbtt 26 nap alatt akarjak likvidalni az egesz zsidosagot e

Auschwitzba erkeznek 3* vagy 4 nap utan P levego* viz

es ennivalo nelkiil P osszeszoritva p egymds mellett &llva p

es ilyen korulmenyek kozott sokan mar az uton halnak meg c

Auschwitzba erkezes utan mezteleniil behajtjAk oket
nagy termekbe azon gyalazatos hazugsaggal, hogy mosakodnak p

es ott gazzal MBGFULLASZTJXK Oketi

A megfulladtak testeit krematoriumba viszik a tes-

tek elhamvasztasdra, ami erre a celra keszlilt. Elobb Buchen-

waldba Auschwitz mellett, es a mellekelt kepen lerajzoltam
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vak istdllojaul szolg&ltak, 4o m£ter hosszu, 9 meter szeles,

ablak n^lkul, a tet5 nyitva volt, az eso beesett, padlozat

nem volt, a foldon 611and6 viztocsdk (pocsolyak) voltak, az

allando esozesek miatt es a cipdkre raragadt sarcsomok nehe-

zitettek a jdrdst es mozgdst, A criff befogadokepessege

52 m. volt, ide gybmoszoltek be looo szemelyt priccsek

5 sorral, melyek magassdga alig haladta meg a 2 metert,

minden priccsre lo embert zsufoltak. Az egesz lageiben egy

kut volt, meg arra sem volt lehetSseg, hogy a szenvedestol

es a szomjusAgtdl kicserepesedett ajkukat ivovizzel oltsak.

A SZELEKCld s

Miutan az agyongybmoszolt deportalo vaggonokbAl le-
hajtottak gyors temp6ban az Aldozatokat, elkezdSdott a sze-
lekcio, amit legnagyobb reszt Mengele jmAch smaj a vilAg-
tortenele egyik legszadistabb tomeggyilkosa vegzett kez-
tyus kezzel.. 0 ElStte vonultak el a coreszok sorozatAtol
megfelemlitett emberek, es asszonyok, kiket mAr elozoleg
kulon vAlasztottak. •

.

e onnan kiildte egy-egy kezmozdulattal
a milliokat 9 ARTATLAN EMBEREKET a gAzkamrAkba. 0 • • . • «> . „ . .

.

A, , .

,

halIlbAc

.

e

Anyak, piciny gyermekekkel kezukben, vagy kezecske-
iket szoritva 9 oregek, betegek hajlott hattal botorkAlva
kulon fArfiak. •. rettenetes jelenetek, a csaladok, rokonok
szAtvAlasztva 9 gyerekek szuleik neveit kiAltjAk*.o Apukaoo.
Anyuka.oc Sziildk orokre bucsuznak, velotrAzo sikoltozasok
kozepette gyermekeiktol 9 de csak pillanatig - az SS gyil-
kosok mar kiserik is oket tovAbb* Nagyobb reszuket 9 8o s 9o$
halalba kuldenek* A halAra iteltek a gAzkamrAk felA..*

Az eletben maradottakat megmotoztAk, nem-e maradt
nAluk valami, levAgtAk hajukat As furddbe kuldtAk 6ket.
Alig hogy kinyitottAk a csapokat 9 az SS legAnyek nagy
"Rausz" kiAltAs As botokkal valA UtlegelAs kozepette kiza-
vartAk 6ket. A kijAratnAl papir-ruhAkat , csikos fogoly ruhAk
a MogAn DAvid jelzAssel, facipdket adtak As elkezdddott
a szenvedAsek As kinzAsok sokasAga az elhurcoltak megtApAzott
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tavolsAgban epitettek fel Birkenaut, ahol loo,ooo foglyot

tartottak* A lAger teriilete dupla magas, 4 meteres drot-

keritessel volt korulveve, amibe bevezettek a magasfeszult-

segii villanyaramoto Minden loo meteren ortorony volt, aminek
tetejen gepfegyver, es reflektor, az eros vilagossag minden
pontot es mozdulAst megvilagi tott, a vilAgito tomyon kivul
tele voltak orokkel, kik farkaskutyakkal voltak felszerelve 0

Az orzest SS katonak vegeztek, kik huseget eskudtek a pArt-

nak es elismert zsido-gyuloldk voltak. Tobb mint 35oo ka-
tona volt, kik Allig felfegyverkezve vigyAztak es kozottuk
szadista ukranok is.

1943-ban 3 fele lager lett Auschwatzbols Auschwitz I,

Biricenau es Auschwitz 3« 1944-ben ujra Hess lett a lager -

parancsnok. 6 szervezte meg a magyar zsidok likvidAlAsAt es

az egesz akcidt rola neveztek el.

Auschwitz I-ben 28 epitmeny volt, 2 emeletes hAzak.

Minden hAzban volt 2 blokk es minden blokkban 12,ooo heft-

ling. Az Agyakat 2 emeletes pficcsek szolgAltattAk, melyek
oly alacsonyak voltak, hogy alig lehetett alAjuk femi. A
blokkok 19 9 2o, 21, 28, korhazaknak szolgAltak. A lo. sz.

blokk volt a kiserleti telep, ahol a legbarbArabb es leg-
gyalAzatosabb kiserleteket vegeztek asszonyokon es ferfiakon,
ablakai hermetikusan voltak elzArva, hogy ne halljAk a szen-
veddk jajkiAltAsait.

A II o blokkban volt a kivegzes elotti zArka es a

halAl-udvar, ott lottek tarkon a foglyokat AjszakAnkento

AUSCHWITZ II. BIRKENAU 2

A birkenaui lAger bejArata egy nagy kapun keresztul
volt, amit f,vbros kapunak ,f hivtak, a ket oldalan Allt egy -

egy voros szinu hosszu epulet, kozottuk (alatta) vasuti
sin es ezen az Atkozott sinen keresztul mentek a HAL^LRA

ITELTEK szerelvAnyei.

A deportAltak criffekben laktak, amelyek verseny-lo-
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kijelentettdk, hogy aki lemarad, kivegzik.

Elindult a menet, kik koziil nagyon sokat az utkozben

az SS katondk es svdbok agyonlottek. Nagyon kevesen ertek
utana Mauthausenba. . . Harkdn a lemaradottak koziil csak nd-
hdnyat ldtt agyon a ldger-fiihrer , a tobbi helyeken a lemara-

dottak nagyreszet legyilkoltdk, ket nap az elvonulds utdnaz
SS-ek gardzddlkodtak a svdbok az erdobe menekiiltek, es az

est folyamdn rovid hare utdn felszabadultunk.

Pdr nap mulva 1945 aprilis vegdn es mdjus elejen a

megmaiadottak sovdny beteges kiiitesekkel tali lerongyolodo tt

emberi roncsok f els zabadul tak

Vdgetdrt a gyaldzatos emberi gyilkossag 4s a zsido

ndp elpusztitdsdert inditott gaz drultek haboruja, amikor
konnyuszerrel barbdr es vandalizmussal elpusztitottak hat
millid drtatlan zsidd embert, csalddostdl.

AUSCHWITZ ;

Az auschwitzi ldger volt a zsidokat gyilkolo lagerek
legelitje, sehol a vildgon nem gyilkoltak embereket oly
gyaldzatos mddon.

Auschwitz, ahol a hdboru eldtt 4000 zsidd lakott, es
a ndeik ezt a helyet vdlasztottdk ki Lengyelorszdgban cel-
juknak a zsiddk elpusztitdsdhoz, rossz iddjdrdsa miatt , ahol
maldria ds reumatikus betegsdgek voltak, elhagyott resze
egy orszdgnak, ahovd idegenek nem jdrtak, vasuti goepont
volt. 194o-ben nyitottdk meg es az elsd iddben rovottmultu
foglyokat ds rabldgyilkosokat kuldtek oda.

Miutdn Hesst biztdk meg a zsiddk elpusztitdsdra ld-
tesitett ldger parancsnoksdgdra ds Himmler kinevezte ldger-

paranesnoknak , kezdddott el a tbmeggyilkossdg. A ldger 4o
kildmdteres korzetben dpiilt, nap nap utdn 3ooo fogoly epitet-
te ds 1942-ben fejezddott be az epitkezds. 3 kildmdteres
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ossze 944 szeptembereben az orszagban levo As a visszavonu-

lAsnAl megmaradt muszosokat, eloszor a satortaborban talal-

koztak a kulonbozo halAltol megmenekult megrokkant munka -

szolgalatosok, onnan TomyosnAmetibe inditottak bevagonozA-

si cAllel, de nan sikeriilt, es onnan ujra vissza Kassdra*

gyalogosan a teglagyarba, ahol Draga HozzAtartozoink utolso

napjaikat toltottek.

A teglagyarbdl nem tlintek el a jelek amik Utanuk

(akiket elvittek) maradtak, sok pehely a felszakitott taka-

rokbolj, eldobott ruhadarabok, feltve orzott fenykepek. .

.

imakonyv-fos zlanyok , es sok sok kis papiron jegyzetek egy

egy mondat egy egy fajdalmat leirt gondolat vagy kivAnsAg.

"Mindenhato segitsAl" "Cholile ez a vAg" "Bizzunk tovAbbra

is 11 "Josagos bosszuld meg szenvedAseink" "Lehet meg ennel

rosszabb is" , heber feliratok, „ „ . csoportokban egymAsnak

mutogattuk a talalt cedulakat, hAtha ismeros irAst talAlunk

.

Egymas utAn hoztak a verziokat s beszeltek a Walseeh
mesejet, hogy onnan kaptak tobben mar levelezolapon ertesi-
test. . . Sokan utolsd, otthonrol irott sorokat olvastak vagy
szorongattak kezeikben.

Aztan hirtelen slirgos lett. Teherautokat hoztak es
Kassa mellett 4116 vagonokba szAllitottak, a menet-ir4ny
az osztrak hat4r menten levo helysegekbe, Balf P Cenk, Harka,
Kophaza

? mind Sopron mellett. Pajtakba a svAboknak ott
tartott takarmAny es szalmAtdl kiuritett helysegeibe s ahol

a hidegtol megdermesztoen mAr a kora reggeli orAkban Ukran

hajcsArok hajtottAk ki az embereket sorakozoba, majd mnnkA-

ra. HarkiSn a fertotlenito gepnel Dr. Jonapot lAttam, ki

DichAzArol szArmazott. Voltak meg ismerdsok, kemAny volt a
tAl es soknak fagyott le keze p lAba. Voltak ndk is , kiket

Pestrdl hoztak. Ok konnyebben viseltek a nehez As borzalmas

Allapotokat.

Plekktifusz As hasmenAs ? AhezAs, UtlegelAs kovetkez-

tAben szalma betegsAgben hullottak a lAger lakdi. 1945 pA-

szAch elsS napjaiban parancsot adtak a tovAbb menAshez, As
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nap mulva, mdjus 2o-an jott a harmadik tranazoort kb. 4ooo

emberrel a vdgrehajtds mar fejetlenul tortent. Gyorsan-gyor-

san hajtogattdk p gyakran meg puskatust is hasaidiva.

A gyorsitdsra mdr felsobb helyrol » egyenesen a nemet
fdparancsnoksagrdl jott az utasitas, olyan hirek terjedtek

hogy bombazni fogjdk a vonalat, ahol a deportdlt vonatnak
kell elhaladni.

Aztdn 9 nap mulva, mdjus 29-en inditottdk el az

utolsd . negyedik transzportot . ide mar begybmoszo ltek min -

denkit, hogy meg csak hirmonddja sem maradjon a dicsoseges
Abauj Torna-i zsiddsdgnak, a korhazakbdl is kihoztak a ha-
lalos betegeket. Az auschwitzi krematoriumban hideg verrel
hamvasztottdk el a gdzkamrdkba megolt Zsidd Testvereink es

Draga Hozzdtartozdink ezreit.

Akik megmenekultek a tomeggyilkos Mengele atkozott
keztyUs kezetdl, elkezdtek a szenvedesekj nelkulozdsek p

utlegelesek
p kinok-kinjdt es poklok-pokldt jelento eletiiket.

Ahol nagyobb resziik kijlonbozo koriilmenyek kbzott pusztultak
el. Csak sajnos nehdnyan , kik a Gondviseles akaratabdl at-
veszeltdk. Hogy ndztek ki mindazok, akik testileg es lelki-
leg atveszeltek a szomyii eletet es felszabadultak. . . . Es

mennyien pusztultak el mdr a szabadulds utan . .

.

Kozben az orszdgban, az orszdgon kiviil Ukrajndba ,

Lengyelorszdgba s kulonbozo szdzadokra osztva 9 kegyetlen
parancsnokoknak es keretlegenyeknek kiszolgdltatva sinylod-
tek a munkaszolgdlatos Testvereink. Rezbanya 9 kobdnya,

vasutepites, bunkerdsds, tank-csapddk, fa-kitermeles 9 hd-
lapdtdlds, stb. mindent veluk vegeztettek, a fronton golyo

fogoknak es szabad prddakdnt kezeltek 5ket.

Kassan volt a kiegeszitd’ paranc aioksag hirhedt pa-
rancsnokdval Hildnkoviccsal, ki a kuruc - lsktanydba es a
sdtortdborba kdszitette eld ds ktildte ki egymdsutdn Gkrajnd-

ba a pusztuldsra itdlt munkaszdzadokat es az 6 dltala neve-

zett s osszedllitott bUntetdszazadokat. Kassdn gyiijtottek
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kapnak tetvesek lesznek, kiuteses - tifusz tamadja meg a

legyengiilt szervezetu es kiehezett agyonstrapAlt lagerlako-

kat, kik a tifusz kovetkezteben tomegesen pusztultak el„

Az elvemaradottak lelkiallapota szomyij
, az emberek-

bol kihal az emberi erz4s»

1945 februarjaban mar kozeli agyuzast hailanak =

Utana jon a nagy mars ,
a visszavonulas„ Ebenseben Karoly

megsebesiilt, Pali
, Miklos mennek tovabb a visszavonulokkal

,

Gyuszi es Vili lemaradnak „

Utkozben a halalmenetben aki leiilt , megbotlott, azon-
nal agyonlottek, Mindharman , Karoly , Pali, Miklds utkozben
meghalnak. . . es ezrevel valosaggal kiesnek a sorokbol, egy
pillanat alatt ott terem a gyilkos SS es egy tarkdlovessel
vegez veliik, Ilyen es meg nehezebb koriilmenyek kozott pusz-
titottak el Draga Testvereinket, a barbdrizmus es a szadiz-

mus legbrutalisabb eszkozeit felhasznalva,

KulonbozS munka (Arbeit) vagy elpusztito (vemich-
tungs) lagerokban, vagy fegyver As egyeb gyArakban, ahol

dolgoztattak, sanyargattAk azzal a cellal, hogy elpusztit-
sAk oket, felsorolhatatlanok az eszkozok, amit gyilkosok
es csatlosai hasznAltak ,orvosok es intellektuelek vArengzd

fenevadakkA vAltak, akikben az emberi erzest az emberi ko=

nyoruletessAg megszunt gonoszok, gyilkosok, Atkozottak , kik
levetettAk magukrol a Mindenhatonak az embemek adott embe-

ri mivoltAt es felulmultAk a verengzo Allatokat is , kik csak

ehseguk csillap itAsAra ragadoznak 4s sokszor megkegyelmeznek
a kiszemelt Aldozataiknak is, nAluk sem volt irgalom, sem

kegyelemo Auschwitz, Blirkenau, Majdanek, Bergen-Belsen,

Mauthausen, Gusen es a tobbi lagerek ahol elpusztitottAk

DrAga HozzAtartozAinkato

UtAna jott 4 nap mulva 1944 mAjus 15-en a mAsodik
transzport 4ooo emberrel, most mar a pribekek mAr gyorsab-

ban akartak vegrehaj tani a deportAlAst, sietettek a vagonok-
ba a begyomoszolAst, ujabb csendSri erosites Arkezett. Ot
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tyiivel mutogato tomeggyilkos Mengele Jmdch smaj nyitott

autdban osztdlyoz j o b b r a (eletre) vagy b a 1 r a

(haldlba). Pali, Miklds, Vili, Kdroly es Gyuszi jobbra,

szenveddsre, de mdgis eletre. Gyuszi apja P. Odon batyjdval
es ndgy fidval balra, anyja mdg szaladva dtadja tarisznydit

reszere es Karcsi reszere.

Utdna mindenkit, ki baloldalra kerUlt, elszdllitottdk

es betereltek a gdzkamrdba. A tbbbieket filrddbe vittdk, ott

mondottdk a csikos flichtlingek, hogy Ok a mi drdgdink mar

nem dlnek, de nem hittek nekik, tovdbbra is biztak a Minden-

hat6 segitsdgeben es irgalmdban.

Pozsonyi lednyok pokrdcba hordtak az aranyat es drte-
keket, amit elszedtek ds azt mondtdk: egyetek, amig van na-
latok, rnert mdsnap nem adnak."

Hat napig volt Auschwitzban, nem tudja elmondani sem,

mit ldtott. Asszonyok rongyokba csavarva vagonokat huznak

dridsi kovekkel megrakva, a C. Idgerben utnek, vemek, a

cd-dppel, amikor otosdvel mozdulatlanul dllni kellett orakon

keresztUl, mig dtszdmoltdk az embereket, harom napig enni

sem adtak, utdna egy tdl dtel rohadt-krumplibol leves,amit

lo embemek kandl ndlkUl adtak elfogyasztasra es mindenki

az orrdt tudta csak belehajtani.

A magas drot-keritesben magasfesziiltsegu dram volt

a kozelsdg valosdggal vonzotta az embert. Az dram azonnal
vdgzett az ember dletevel, igy lelte halaldt meg az elso

nap Bozsnyai Janika, Rozsnyai Ugyvddnek elkenyeztetett es

nagyon szeretett fia is.

6k, akik mdg dletre lettek itelve folytattdk tovdbb

5 unokatestvdr kdz a kdzben vigydztak egymdsra. Tetovaltdk

6ket (szdmokat dgettek karjaikba) . Elviszik 5ket mds lager-

ba, Wolsberg, Grosrosen, az erddbe 2o drdn keresztUl ldbon

dTTnak ds dolgoznak 32 fokos hidegben cipd ndlkUl, hidnyos

oltozetben, dhezve 3o mdtere3 fdkat cipelnek sineket, ko-

veket, kdbdnydba, betont, tisztdlkodds hidnydban vizet sem
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egy idegen Atkozott fajgyiilolS eszme Aldozataikent

.

F. Gyuszi folytatja: "A vonat elindulAsa eldtt

lAtta, amint egy vasutas mutogatva kerdezte az ott Alio

SS katonAt<51, hova mennek. A katona kezzel mutatta vissza,

kezet nevetve a nyakara teve (amint a halAlt szoktAk mutatni).

Hat nap 4s hat Ajjel utaztak valosAggal osszepreselve.

Tdbben mAr a vagonban meghaltak, de nem engedtek levenni

6ket (Reichmann Jozsika meghalt az utolso napon 4s m4g Kas-

s4n eltemett4k) . Utazas kozben valaki , levelezd-lapot

dobott ki az ablakon 4s amikor a vonat megAllt, kinyitottAk

a vagon ajtajAt 4s kArtAk, hogy jelentkezzen, ki ledobta

a lapot. Amennyiben nem, ugy 20 embert kiv4geznek, jelentke-

zett aki ledobta, lehivtAk 4s csalAdja szemelattAra fejbe-

ldttAk 4s holttest4t visszadobtAk a vagonba«

Hoi robog a vonat, hoi lassit. A vagonban a helyzet

rettenetes. AllomAs AllomAst kovet. Birkenau, a kapu utAn

ahol kiirtAk "Arbeit mAcht dAs I4bn sUsz" lassan megy a

vonat, az ut sz4l4n hAzak elott zsidAk Allnak 4s tAleszban

imAdkoznak (csak az4rt, hogy megt4vessz4k az embereket,

)

Ki tudta kozuluk, hogy ez volt a szinhAz a pokol kapujAban.

MegAllt a vonat 4s felsz61itottAk a megArkezetteket

a f4lholtakat, a vagon elhagyAsAra,, 2 perc alatt mAr Uresaek

kellett legyenek a vagonok. Nagyon sok SS-t lAtni farkas-

kutyAkkal, nevetve beszAlgetnek, sovAny, sApadt fArfiak

sz4les csiku pizsamaszerU ruhAban kiAltjAk; gyorsan, gyor-

sanl A csomagokat ledobAljAk, a halottakat leteszik, nAhA-

nyan halkan mormoltAk a gyermekeket vigyAk az idAadkhbz,

Arra a kArdAsre, hogy mi lesz a csomagokkal azt feleltAk,

hogy majd megkapjAk kAsAbb...

TovAbbi parancs: fArfiak As fiuk klilon, asszonyok

As leAnyok kiilbn. Teherauton rbgton elvittAk az oregeket

betegeket, «Vik mAr nem tudtak menni . „ „ Oket vittAk elAszbr „ .

.

a gdzkamrAba. „

.

SorakozA otos sorokba. IndulAs elAre a glasszA kez-
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kos, vitAz FikAlhalmi Czedner Ferencz 4s a vArengzd Endre
I4szl<5 egykori godolldi tisztviseloje A szemAlyi j6 barAtja
dr. Pohl a deportalA klilonitmeny vezetAse alatt.

1944 mAjus h6 11-An , hArom h4ttel a KassAra val6

sz411it4s utAn a reggeli ArAkban megerkezett Kass4ra a de-

portAlAst vAgrehaj t<5 vAlogatott szadista reszleg nyilas

turulistAk csiirhe bandAja, kikhez csatlakoztak a m4r elozo

napokban KassAra vez4nyelt csendSrsAg, 8 valogatott csendSr

tiszt, 4s 4o kond4s kakastollas csenddrlegAny, hogy ezek

hajtsAk vAgre a deportAcidt.

A deportAlAsban rAsztvevok mar a haboru ut4n beismer-

tAk, hogy KassAn volt a legbrutalisabb 4s kegyetlenebb de-

portAcid . Kieg4szitette a v4res munkAra kdsz, fogaikat csi-

korgatd bandAt, a rendorsAg, HorvAth G-yorgy jms. rendorfo-

kapitAny 4s tAbor-parancsnok irAnyitAsa 4s vezet4se alatt,

aki bevezette a tAborba a testi fenyitAseket, a noket mez-

telenre vetkeztette a tAglagJrAr kozepAn As gumibottal veret-

te meg, a motozAsoknAl a noket fArfiakkal motoztatta As sa-

jAt maga ellenorizte a munkAt.

A kdrhAzbdl kihozatta a sulyos betegeket As az ideg-

betegeket, a lelenchAzbAl kihozatta a torvAnytelen gyereke-

ket 4s mindazokat, akik az 6 elbirAlAsa szerint zsidonak

szAmitanak vagy hasonlitottak, hogy mindezeket a vagonokba

tegyAk. Parancsot adott, hogy aki a keritAshez kozeledik,

azonnal ldjjAk agyon, minden felszAlitAs nAlkUl. Elofordult

tobb esetben is, hogy a vAletlenul kozeleddt agyonlottAk.

MegAllapitotta, hogy minden vaggonba 99 szemAlyt

kell begybmbszolni . A legdurvAbb m6don kergettek az embere-

ket a vaggonokba, viz, Alelem As gyogyszer nAlkUl. Az elsd
transzportban kb. 3ooo testvArlinket szAllitottAk Auschwitz-

ba.

ElinditottAk a civilizAlt vilAg, az emberi lelketlen

aAg szAgyenteli szerelvAnyeit, kiszolgAltatta tudatosan a

rendszer hUsAges polgArait szenvedAsre, pusztulAsra itAlve
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getesek dacAra Atvittem Draga szeretett AnyAmat a mAsik
oIdaIra, ahol Testverei voltak csalAdjukkal

,

Negy napos ottlAtem alatt sajAt szememmel lAttam,

As boromon tapasztaltam az ott uralkodott Allapotokat, ahol

rokonok es jdismerdsok a szomyii Allapotok miatt egymAstol

szegyeltek magukat, szinte leirhatatlan allapot uralkodott.

Mar ott is megnyilvanult a magyar hatosagok es a karhatalom

embertelen barbar szadizmusa, vedtelen Artatlan emberek

felett, kiket meg a pusztulAs eldtt irgalmatlanul megsa -

nyargattak.

Bgy hAttel a deportAlAs eldtt megjelenik a gyilkos

es pribek HAim Peter, szadista detektiveivel es az osszes

jobbmoduakat, vagy akiket vagyonosnak sejtenek, magukhoz

idezik es az elrejtett ertAkek utAn faggatjAk dket.
o

A legszadistAbb kinzdszereket es kinzasokat igAnybe
vAve, a fArj eldtt litik a felesAget a szbldk eldtt a gyer-
meket, gumibottal es egyeb kinzd szerszAmokkal » hogy igy
kenyszeritsek dket vallomAsra, hovA rejtettAk el az ArtAkes

ekszereket As penzeket. Voltak tobben, kiket lakAsukra ci-
peltek, hogy ott mutassak meg az elrejtett dolgok helyAt.

A DEPORI^Cld ! !

!

A zsidok deportalasAnak vAgrehaj tAsAra a magyar hatd-
sAgok a nemet hatdsAgokkal karoltve "DeportAld bizottsAgot"

nevezett ki, akiknek elsd utjuk KassAra vezetett. Itt akar-

tAk es itt mutattAk ki Artatlan zsiddk meggyilkoltatAsAra

szomjas, hirhedt fogaikat As miutAn sikerUlt a kassai bar-

bAr akcid, folytatjAk az orszAg tobbi rAszeiben is.

KassAt, Pohl gyilkolAsra Ahes polgArmester vArosAt
vAlasztottAk - sajAt kArAsAre - elsdnek.

A deportAlAst vegrehajtd bizottsAg a szadizmusArdl

hirhedt hires hadtest-parancsnok As az ujvidAki tomeggyil-
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rolni. Az ott lAvdk koziil sokan Aheztek, illemhelyrol nem

gondoskodtak, sokan a tetd nelkUli szAritdkban keriiltek, a

betegek, oregek orvossAg nAlkiil As minden segitsegi leheto-

sAg nAlkiil fetrengtek es jajgattak. A fiatalokat a meglevo

tAglarakAsok egyik helyrdl a mAsik helyre vald pakolAsAval

foglalkoztattAk, lAnczszeriien egymasnak dobalva.

A ferfiak a Rabbik vezetese alatt imAdkoztak konnyes

szemekkel egymAst vigasztalva. A Rabbik, Rabbi Jungreisz

Rabbi Tannenbaum y*XT Rabbi KAhAn V”xt Rabbi Citrom V'xt

As a tbbbiek hiveiktdl koriilvAve, drosekban betuchxmal teli

szavaikkal nyugtattAk gyiilekezeteik tagjait, gyertyAk fenye

mellett TorAt tanultak As a szentek nagyrAsze belsoleg osz-

szekototte magAt a JosAgos Mindenhatoval , hogy RACH^MIMOT

kArjen. A gyengAk akik nehezen birtAk a szenvedest, a nAl-
klilbzAst, gyermekeiket fAltettAk, becAzgettAk, megosztva a

hozzAjutott szegAnyes Alelmiszert, aggddd szemeikbol olykor

remAnyteli sugarak tortek fel, minden szenvedAs dacAra re-

mAnyUk nem hagyta el, Eleinte mAg Atmehettek egyik nyomor-

helyrdl a mAsikba, hogy egymAst meglAtogatjAk, hisz szAt-

vAlasztottak csalAdokat As rokonokat is, de kAsdbb mAr eros

renddri drizet Arkezett As a kapukon senkit sem engedtek be.

Falragaszokkal hivjAk fel a lakossAg figyelmAt, hogy 1944

Aprilis hd 28-a utAn a tAglagyAr kivAtelAvel zsidd nem tar-

tdzkodhat a vArosban kivAve nAhAny kivAtelezett akik erre

speciAlis engedAlyt kapnak, de azok is este 7-kor kotelesek

a tAglagyArba jelentkezni, aki zsidot, vagy zsidd vagyont
rejteget kbteles beszolgAltatni. A zsiddk osszegyiijtAse

utAn nAmet Arvevd parancsnoksAgot lAtesitettek, akik a ren-
ddrsAg As a polgAri hatdsAgokkal igyekeztek minel jobban

sanyargatni testvAreinket,

Az uzsoki munkAsszAzadtdl sikerUlt a kassai katona-

kdrhAzba utaltatni magam As a vonattol megszoktem a kisArd

keretlegAnytdl As eljutottarn a tAglagyArba, ahol szeretett

EdesanyAmat egyedtil, siralmas Allapotban talAltam. SzAtvA-

lasztottAk testvAreitdl As minden rimAnkodAsa dacAra nem
akartAk TestvAreihez engedni, a meghatd As szAmomra m-tiuMg

magam eldtt lAvd talAlkozAs utAn, az ellenkezAsek As fenysfe
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es csendorok az utcakon cirkaltak, hosszas rabeszeles utdn

segitsegemre volt 9 hogy a Templomunkbo 1 , ahovd az elrabolt

zsido vagyonokat bsszegyiijtottek, egy Szefer-Tordt kihozzak,

azt megorizve visszaadta es ellenszolgdltatdsul csak azt
kerte, hogy nevet ne hozzam meg eleteben nyilvanossdgra ,be-
teg ember leven azt kerte, imadkozzak egeszsegeert. A Mind-

denhato valoban megaldotta egeszseggel es hosszu elettel.

A zsiddknak Kassara valo el tavoztatdsa utdn elkezd-

tek hazrol-hazra jarva a zsido vagyonokat a zsidd templomba

osszegyiijteni. Kassan megengedtek, hogy az ott lakd zsidd

hdzakba zsufolodjanak ossze, amig a tdglagydrak keriteseit

ds msgfeleld drzd es felUgyeld szemelyzetet biztositanak -

nehogy valaki meg tudjon szokni, - de csak pdr napig, mert

utana gyors tempoban kiszallitottdk a teglagydrba az osszes

videki zsiddkat az dket kenyszer-vendegul latott kassai zsi-

dosaggal egyutto

A KASSAI TEGLAGY^R

A hatosagok a zsidok elhurco lasahoz elokeszitett u-
tolso allomdsa "TIZENOT EZER ARTATLAN ZSIltf SIRALOMH^ZA"
volt a kassai kdt egymassal szembe ldvo teglagydr. A gydr
zsido tulajdonosai kik a varos nagy epuletei rdszere es
szeppeteteldre gydrtottak a tdgldkat, a hatosagok a szadis-
ta Pohl vezetesdvel zsiddkat sanyargatd tomeg kin teleppe
valtoztattak.

Oda a teglaporral telitett nagy udvarra, ahol teg-

larakasok , teglaszdritdk, kemencek dllottak, vasuti simek,

vaggdnok a tegla-bepakkoldsra,szd!litottdk Abauj Toma megye

dicsdseges zsiddsdgdt.

A teglaportol fullaszto levegdben nem volt mosddsi
lehetdsdg, nem gondoskodtak elelme zdsrdl „ csak azok, aki a
zsido lakdsok kiuritesenel segedkeztek es a zsidd vagyonok
elszallitasdndl dolgoztak, tudtak elelmiszert hozni es vdsd-
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Alltak kAszenlAtben, hogy Kassara szallitsak oket„

Meg az osszeszedes elotti napokon a haborus bunos
Kis Emd felkeresett tobb csaladot ( jomoduakat) , hogy sug-
doldzva segitsen nekik az ekszerek elrejtesenel (As hogy
utAna elrabolja azokat sajAt reszere) kbzottuk ozv. Stam-
berger MArknAnAl, aki hadiozvegy volt As leanyanal (Forro)

PiroskAnAl. NAluk szorgalommal egyediil data ki a gbdrot es

csomagolta be az Akszereket. Kassan, miutAn StambergemA
igazolta, hogy hadiozvegy, visszaengedtek oket meg aznap.
Az elrejtett Akszereket mar nem talAltAk es miutan hivatala-
ba felkerestek Kisset es ekszereik utan erdeklodtek, figyel-
meztette dket, hogy menjenek lakasukra es ket orAval kesobb
Kis kozbenjArAsara megjelent a csendor parancsnok, ket
csendor legeny kisereteben es minden tiltakozAs dacara Kas-
sAra kisArtek dket.

A Kozseg orvos nelkiil maradt es a hatosAgok kikertek

dr. Gbnczi Dezsdt az egesz vidAk elismert orvosAt KassArdl,

de Gonczi doktor nem birta lelkileg az ott uralkodd zsidd

ellenes helyzetet - tobben mar hangoztattAk, hogy nem enge-

dik magukat zsidd orvostdl megvizsgAlni. Egy het utAn visz-

szatArt onkentesen csalAdjAhoz KassAra.

Szikszdn csak ket zsidd csalAd maradt mint loo% ha-

dirokkant, Spiro NAndor, ki bezArta uzletet es lakAsAt es

Pestre utazott, hogy ott vAszelje At a nehez idoket, mikoz-

ben igyekezett a gettdba zArt testvAreken segiteni As Fried-

mann As csalAdja, akik egyediil nAztAk vAgig, de kozben ok

is elmenekultek hogy ne lAssdcazsidd nAlklili Szikszdt.

PriedmannAkat bArd Stemegg fdszolgabird megfenye-

gette, hogy senkitdl semmifAle tArgyat megorzAs cAljAra el

ne vegyenek, pedig sokan fordultak hozzAjuk ilyen kArAssel.

PriedmannAk egy szAfer-TdrAt adtak At a Kocsis plAbAnosnak,

ki megdrizve visszaadta. Ezuton fejezzuk ki koszonetiinket,

As kiilon koszonetem annak a jdlelkU gazdAnak, P. ki miutAn

1944 mAjusAban An a kassai katonai kdrhAzbdl Szikszdra

szoktem As az Aj folyamAn amikor mAr nAmet katonAk, nyilasok
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fon drototo

Friedmann Miklds bankigazgatd t ki a HitkozsAgi Elnok

volt, As Goldberger Babbit, CsalAdjAval szintAn meg az ej

folyamAn. Utana csaladokat csoportositva kisertAk a kozsAg-

hazAra, ahol a pribekek vartAk dket.

Ket napig tartottak oket osszezsufolva a kozsAghAzAn,

masnap este Darvas csenddr-parancsnok megengedte Dr 0 VadAsz

Arminnak, hogy az AjszakAt otthon toltse As reggel tArjen

vissza es csatlakozzon a majd induld menethez. A hatdsAgok
tudomAsAra gutott As ezArt az egAsz csendSr legAnysAget

Darvass parancsnokkal ErdAlybe helyeztettAk at As uj pa=
rancsnok As szemAlyzet Arkezett.

A ZSIIXJTALANITAS

Hajnalba indult el a szomoru menet amihez mAr hozzA

csatoltak a vidAk zsidosAgAt is.

A polgAri lakossAg a kapujuk eldtt Allva, vagy az

ablakokbol kinAzve szotlanul As sokan kArbrvendezve nAztAk

a kemAnyszivueke t is konnyekig meghatd szomoru menetet, a-

mikor erds csenddri kisArettel SzikszA As vidAke Ardemeikben

dus draga zsidAsAgAnak aprajAt As nagyjAt utolso utjAra ki-

sArtAk a FdrabbijAval, oregjeivel, betegeivel, As csecsemd-

ivel, meggybtbrve, konnyes szemekkel As sokan az eldzd nap

a esendorok sanyargatAsAtdl faradtan botorkAldegyAneket

,

kiket Artatlanul hurcoltak el szorgalmas, becsliletes, jAut-

hor embereket a rendszer As a hatdsAg segitsAgAvel As kisA-

retAvel, anAlklil, hogy valaki is egy tiltakozd szdt vagy

egy "hAt miArt viszik el Oket 11 szdt is ejtett volna ki szA-

jAn.

PolgArokkal, kikkel Avtizedeken keresztUl egymAs

mellett laktak As segitsAguket is gyakran igAnybevettAk. „

„

Menet kozben mAr tobben szorultak segitsAgre, sdt

orvosi kezelAsre is. A vasut allomAson mAr marhavaggdnok
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Reinitz Lajosnak, kinek jo kapcsolatai voltak a csen-

ddrsAggel, azonnal jelentette , de 6k nem voltak hajlanddk

segiteni, csupAn tovAbb adtAk a jelentest Miskolcra.

PAr nap mulva beideztek AbrahAmnA -Braun Jolit a

miskolci nemet hadtestparancsnoksAghoz 6s azt mondtak neki

(fAlrevezetAs cAljAbdl), hogy a rabid katonAt megbuntetik.

EzutAn ujra remenykedni kezdtek, de sajnos nem sokaig tar-

totto Az ujsAgokban falragaszokon valamint kidobolas utjAn

jottek nap-nap utan a zsidd ellenes torvenyek;

Az bsszegyUjtott libazsirpk beszolgAltatAsa, zsidonak

vonaton utazni sulyos biintetes terhe mellett tilos. Zsidonak

tilos elhagyni lakdhelyAt As csakis engedAllyel. Zsidd kote-

les egy sArga anyagbdl kesziilt ( zsido-keresztet) Mogen-dove-

dot ruhAjAra varrni. A zsiddnak tilos este az utcan tar-

tdzkodni, stb„„.. AztAn jott az utolsd, amit a kisbird min-

den utcAban kozhirrd-tett } hogy minden zsidd gondoskodjon
egyheti feher ruhArdl As egy heti AtkezAsrdio Egy nappal
peszAch utAn szuronyos csendorok jArtak hAzrdl-hAzra es

felszdlitottAk a zsidd csalAdokat, sulyos fenyegetesek es

biintetAsek foganatositAsa mellett, hogy ekszerliket es er-

tAktArgyaikat vigyAk a vAroshAzAra magukkal, As a szuronyos
csAnddrbk kisArtAk az embereket csoportokban az elkAszitett
fehAmemU As Alelmiszerrel a vAroshAza nagytermAbe , ahol a .

foldbn szalma volt megAgyazva.

Az odaArkezoktdl elszedtAk Akszerliket , megmotoztAk
6ket elvettAk jeggyuriliket As kivettAk a kisleAnykAk fulei-
b51 a fiilbevaldkat As elvettAk a lakAs kulcsait As semmirdl
nyugtAt nem adtak, Az akcidt lefolytatd legvAresebb As leg-

szadistAbb tagja Kiss Em6 csirkefogd volt, aki a legalja-
sabb mddon folytatta a kutatAsokat As faggatAsokat, d szol-

gAltatta a renddrsAg kezeihez a szlovAk zsiddsAg megmentA-
sAArt fAradozd Rubint As Fleischmann Jendt is. Eldszdr vittAk
az Aj folyamAn Jungreisz Fdrabbit As felesAgAt As vele ci-

peltettAk a templomi ezust kegyszereket RubinnAt gyermekeivel

ugyanekkor vittAk Fried Lajost, ki eleinte tiltakozni prd-
bAlt As telefonAlni akart, de szemelAttAra elvAgtAk a tele-
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tAvirat, azonnal visszatemi a munkaszazadho z , Draga AnyAm n"y

zokogva csomagolta dolgaim es miutan az utcAn mar a csendo-

rok cirkAltak Edesanyam tanacsara taxival utaztam Miskolcra,

hogy onnan folytassam utamat visszafele, a pokol fele Sa-

toraljaujhely 6s Csapon keresztiil.

A tovabbi elbeszeles Friedmann Gyuszi elbeszelese

alapjAn;

"MArcius 21-en, kedden a deli orakban egy Allig fel-

fegjrverkezett SS reszeg katona I6pett be hozzajuk es ebed-

eves kozben az kovetelte fegyveret rajuk szegezve, hogy

nyissak ki a szomszedos Abraham fele uzletet. Miutan kije-

lentettek, hogy az iizlet nem az ovek, fenyegetozott es be-

tbltotte fegyveret es azt mondta s harom het mulva nem fog

mar zsido ebedet enni. Kozbe megerkezett Abrahamne es ki-

nyitotta uzletet, a katona berontott es fenyes nappal, a

jarokelok szemelattara es hallgatasa mellett osszeszedte

mindazon dolgokat, a penzzel egyutt, amire szuksege volt,

aztan felszolitotta, hogy vigye el ot lakasara, mert hdzku-

tatast akar tartanio Kezeben a fegyverrel lakasara kiserte

ahol az osszes szekrenyeket feldulva az ertektArgyakat ma-

gaval vitte es azt igerte, hogy az est folyaman ujra vissza-

ter.

Erre 5k lakasukat bezartak es az ejszakdt a Reichmann

fele pinceben toltotteko Ezen ejszakan mArcius 22-Ara virra-

do ejszakan az SS katona a szikszoi nyilas ifjusag vezete-

sevel elment a Jungreisz Forabbi lakAsAra, kihuztak agyabol

sulyos sertegetesek s zsidozasok mellett szemelattara fel-

tortek a templomot, kinyittattak vele az Ohm Kajdest,fold-

retetettek vele a szefer Tajrekat es a legbrutAlisabb modon

megbecstelenitettek es amikor zokogva kerte oket, hogy ne

tegyek, utlegeltek es agyonlovessel fenyegettek. A DrAga

Tora-tekercseket ami embertArs megbecsulesAre tanit es ami

neklink eletunknel is drAgAbb, megbecstelenitettek.

MAsnap futotiizkAnt terjed el a hir es minden zsido

hAzban ketsegbeesetten nAztek az elkovetkezo napok felA.
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renddrsAg As polgAri hatdsAg hiien kovettek a nemetek utasi-

tAsait es a vAgrehajtasban feliilmultAk dket is sokban meg
az SS legAnyeket is.

A lakdssAg kivel Avtizedeken keresztUl szomszedsAg-

ban elt kereskedett 4s sokan sokan a zsidok j6szant£bol 41-

tek, nevelt4k gyermekeiket, gydgyitattAk betegeiket zsidA
orvosoktAl, egyik naprdl a mAsikra a gyilkosok vAgrehajtdvA
vAltak.

A v4letlen folytan marcius 19 elotti sabeszkor 4s a

germAn megszallAs AjszakAjAn szabadsagon voltam a munkasza-

zadtdl, korAn reggel a templomba mentem, az elso minyen
imAdkozott, mindenki tudta mAr mi tort4nt az ej folyamAn,

az imAdkozAs alatt lesirt a mAr akkor is megviselt arcokrol

a megdobbenAs amiutAn R. J. Grunfeld elhagyta az umedot

TAlesz 4s tfilinnel vett4k korul Rabbi LAjbis Jungreiszt

V*xt mind idosebbek, hisz fiatalok mAr nem voltak oda-

haza, ott Alltak Spitz EmAnuel, Plarnm Izidor, r. M„ Wider,

Keil, Zeisler Lajos, Reich Oser, Spiro Jozsef, Weisz Aladar,

N4meti M<5r 4s m4g tdbben. MiutAn R. Jiszro4l Goldstein be-
fejezte a KAdist szinte egyontetuen szolaltak meg a kozbe

hozzAjuk I4p6 Rabbi LAjbis Goldbergert fel4 is tekintve

"Vosz vet zAjn ject..." OdalApett Friedmann bankigazgatA

ki a hitkozsAgi elnoke volt 4s m4ly hangjAn megszAlalt;

"k4rem az urakat, ne feljenek, ugye FArabbi ur? A mi Rabbin-

kon a CAdik arcAn lAtszott az AlmatlansAgtAl fAradt area,

a gondozott gondor pAjesza szabAlytalanul takarta el fulAt,

behunyta szem4t 4s ujra kinyitva fordult a bAlbAtemok fel4

der Ajbister vett helfn 4s amikor buesuzni akartam TAle

f4lre fordult 4s lAttam konnyes szemeit ez a k4p mindig

elottem van, sem Ot sem a tobbieket nem lAttam tobbA.

NagybAtyAm Spiro J4zsef az ajtAig kisArt 4s miutAn
megcsAkoltam a mzlizet utAnam sz6lt, hogy vigyAzzak magamra.
Amikor az utcAn v4gig mentem BrlinnAk eldtt csAdiilet volt
mAr hangosan nevetve tArgyaltAk az esemAnyeket NyulAszi,
4s Eis BrnA a kozApen, gyorsan elsiettem, nem akartam hallwrii

a gjrtild lettdl hangosan csengA szavukat. Otthon vArt mAr a
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A DEPORTAGIQS IDOK A NEMETEK BEVONUliSAT^L .

A lakossagot az ujsAgok a zsidok gyiiloletdre a stiir-

mer szellemAben izgatta As ehez a hatosAg nyujtotta a segi-

tdkezet es hogy betetdzze a zsido-ellenes uszitAsait a

772o/259 paragrafus alatt uj torvenyt letesitett, amivel az

ossz lakossagnak igazolni kell Arja szArmazAsAt, kerddiveket

kiildtek minden lakosnak, amelyet kiAllitva vissza kellett

kuldeni es mindezek kiallitasaert a zsidd lakossAgot okoltAk

kik befurakodtak es meggyalaztak a szdp nemes arja keresz-

teny magyar fajt.

A szulok, nagyszulok 4s a dednagysziilok osszes aga-

zatat fel kellett tudni a polgAri lakossAgnak sorolni, kel-

lemetlen volt a zsido ( hangzasu) nevii gajoknak 4s kAsobb

tobb helyen zsido hangzasu szem4lyek uzletet bezartak t mig

nem tudta igazolni arja szarmazasAt.

1944. marcius 19. Szikszdn .

Mindannyian , kik AtAltAk 4s visszat4rtek a poklok
poklAbol konyvet irhatn4nak az Atelt tengemyi szenvedAsrol,

de sajnos nem all modunkban mindenkinek leimi szenved4seit

igy ezen elbeszAlAsbol ezrek 4s ezrek AtAlt 4s Atszenvedett

fajdalmai kialtanak fel4nk Testv4reink rendithetetlen hite

4s egymAshoz vald hiisAges ragaszkodAsa szivijnkig kellene

bennunket meghatni. Az utolso percig rem4nykedtek 4s ha

lehetosAg volt egynAhAnynak a biztos halAltol vald megmene-

kulAsAhez avagy elbujtatasAhoz, de nem akartak egymast el-

hagyni, gyermek szuldjAt, vagy forditva, 4s a tomeggyilkos

Hengele munkara faildott csoportjai koziil is sokan szoktek

At a pusztulAs oldalara 8 csak hogy egymAs mellett legyenek

hozzAtartozoikkal

.

Mikor mArcius 19.-en a germAnok Atl4pt4k az orszAg

hatArAt mAr k4sz volt a zsidok likvidAlAsAra a terviik,

de igyekeztek az elso napokban kesztyus kAzzel bAnni 4s

megprobAltAk a zsidd ellenes rendelkezdseket a magyar hato-
sAgon keresztul vdgrehajtani , a magyar hatosAg, csenddrsAg,
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Cseley szolgabird humdnusan irdnyitja a kozseget

kivdtelt senkivel sem tdve 4s amikor felsdbb utasitasra a

zsidd tbrvdnyek szigoritdsdt kdrik, nyugdijaztatasat kdri

4a azt mondta Fried Ferencnek, hogy az 6 lelke nem engedi meg

hogy zsidd-torvdnyeket hajtson vdgre.

Utdn az 5t koveto Baro Stemegg hiisegesen szolgalja

a zsiddkat fal<5 feletteseit. A kozseg leveltarAban fekszik

egy zsidd meggyilkolAsardl szdld akta befejezetlenijl, mert

a csenddrsdgnek nem sikerUlt kinyomozni, hogy 19o8-ban az

alsd Vaddszi uton kirabolt ds meggyilkolt Guttmann terme -

nyest, kinek holttestet a hid alatt talaltdk meg, ki volt a
gyilkos ugyancsak nem talaltdk meg a gyilkos tetteseket

sem, kik 1937-ben egy pentek djjel kiraboltak ds meggyilkol-

tdk a Hollender hdzaspart Aszalon, oly barbar mddra,

A sanyargatasok ideje tulajdonkeppen akkor kezdodott

el, amikor a kormanyzat elhatarozta, hogy a zsidd vallasu

polgdrokat munkaszolgdlatra viszi ds jottek az S„A.S. (siess

azonnal surgos) behivok ds eletbeldptek a kiilonbozd szenved-

tetdsek, kiegeszitd parancsnoksdg , Szentkiralyszabadja,

Jolsva, Kdszeg, Ukrajna kuruc laktanya Kassan Milankovics

recept szerint stb.

Otthon maradt a csalad, az apak ds fiuk bunkerokat

dstak, havat lapdtoltak, koveket hordtak innen - oda ds

onnan-ide, csak a magasabb celokert. Ott kint Ukrajnaban,

a pripeki mocsarakndl ds Dorisicsban ds vegig az orosz

mezdkon etlenul, ruhdtlanul iitlegelve mdr pusztultak Test-

vdreink.
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mann Gyula es fia, Weiszfeld Izsdk, Schmid, Burger, Win-

temitz, Wassermann, Tannenbaum, deteilban Reich Jeno,

ozv. Kraus zne, Pried Laci, Weltman Laszlo , Abraham, Hers-

kovitz Em6 es Jeno„

Bor es sors Reichmann J6zsef es fia, Spiro Jozsef,

Friedmann Mendi;

Bor: Spiro Nandor, Wolff Ignac, Grosszmann Herman.

Textil roviddru: Klein Pdl, Klein Emo, Klein Samu-

el, Flamm Testverek, Friedmann Igndc.

Vas es edeny: Fried Jozsef, Morgenstem M.
, Reinitz

* •

Sandor, Cheisler Leopold es Markus z. Uveg: Friedmann Adolf,

Kahan,

Jdtek: Reich Emil.

Pekekt Kaufman, Brun, es Kraus z.

Kesz konfekcio: Plattner es fia.

Tojds: Friedmann Sandor . Korcsma: Weinberger Viktor,
Mecner, Heisler, Ungeleider, Rosenzweig, Gelb. Papir ird-
szerek Stamberger Vilmos, Oras es ekszeresz Bildner, Spitz
Emanuel , Reinitz Zsiga,

Venddglos Reinitz Lajos, Frish, Meisler, Gelb, Wein-
berger.

Meszaross Berkovitz Sdmuel, Mecner esR<5t.

Butor: Fleischmann J.

...es a tobbiek - egymas utan sorakozva uzletUk a
Rdkoczy utca a F6 utca legnagyobb reeze zsidokkal lakta,
uzletek legnagyobb resze zsidoke szepen es csendesen folyik
az elet, epul a, kozseg, gyarapszik a befolyt adokbo1 a koz_

segi vagyon a F6 utcat a sarral es porral boritott koves

utat kocka-kdvel boritjdk, az utca szdleit jdrda szegelye-

zi, a Bolt utcan, a Szent Anna utcdn aszfalt u,tak epulnek,

a zsidosdg kiveszi reszet minden akcidban, amely a kozseg

mint megyei szekhely emelesere torekszik.



- 194 -

A zsidAk helyzete a hAborut megelAzA Avekben:

SzikszA As vidAke zsidAsAgAnak helyzete gazdasAgi-

lag a zsidA torvenyek foganatasaig jAnak nevezhe tA, mert a

polgAri hatAsAgok nem gbrditettek kUlonosebb akadalyokat

a kereskedelem As ipamak a zsidAk Altai valA fejlesztAsA-

hez, kisebb zokkenAseket kiveve, amikor a csendArseg kulonl*

bSzA UrUgyek alatt pAnz bUntetAseket szabott a helybeli ke-

reskedAkre

.

A kozsAg igazgatAsAban rAsztvettek jegyzAi beosztAs-
ban RAsonyi (Reichman) Adolf, MArkusz Lajos, Sebok Vilmos
mint addligyi jegyzo, Friedmann Odon imok, Hik nagy odaadAs-
sal es szaktudAssal lAttAk el felelAssAgteljesen hivataluk.
Korzeti orvos Dr, Gonczi Adolf ki szolgAlatAnak 5o eves

jubileumAn kirAlyi kitlintetesben rAszesiilt. Orvosok meg
dr, Gonczi DezsA, dr, Stamberger, dr, MArkusz, megyei As

jArAsi Allatorvos dr. VadAsz Armin,

tjgyvedeks Dr. KemAny Vilmos, dr. Fried Lajos, dr.
Rozsnyai PAl, dr. Friedmann Imre, dr. Wassermann Ferencz,
dr. SzegAll SAndor, dr. Spiro SAndor, dr. Fuchs ZoltAn.

A TakarAkpAnztAr igazgatAja Friedmann MiklAs, a
HitelintAzet igazgatAja Zeisler Artur, majd Gelb SAndor.

P<5ldbirtokosok As bArlAks HarsAnyi SAndor, Stamber-
ger Lajos, As ®mA, Frenkel D. Guttman Gyula, Rosenberg
(RAthAzi) Gyula, Wohl Alajos, NAmeti Mor .

VAsArbArlA: Flesch csalAd. GyArosoks Fried MArton
ecetgyAr, Klein beton, . Id malmosok; Goz Grosz

Lajos, viz SpAn Adolf, kesAbb Rothschild L. Nagytrafik
Stamberger MArkusz, szAdavizgyAr ; Lindenfeld As MArkusz.

NagykereskedAk, fakereskedAk, Reichman MAr, Ttirk M.

Reinitz, Schonberger Arnold, Sajt kAszitA tizem: Blank Simon.
Rasol /SAor nAv alatt Rosenberg Adolf. TermAny: Fuchs SAn-
dor, Hatmann Vilmos, Reinitz Jakab. FUszer nagyban: Hart-
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Tobb mint egy fdl generacid mulott el azdta, miota

eltavoztak, oly szomyii kbrlilmenyek kozott.

\zdta a vildg gyokerestul megvdltozott, Sziksz6n

nines tobbe zsidd elet, a templom udvar es iskola udvaran

levo fak amyekaban nem iilnek Gyermekeik, unokaik. Szulo-

foldjik idegen lett szamukra, a megmaradt "Serisz Hdpldto"-

nak es gyermekeiknek szetszorva a vildgon esak az emlekezes

maradt meg es en ezen emlekezo sorokon 4s oldalskon keresz-

tul akarok segitsegere lenni mindazon Testvereknek s kik

ujjdepitett eletukben akarjdk bevinni a draga mult felejt-

hetetlen momentumait , amely nelkiil barmilyen korulmenyek

kozott el, elete "szegenyes" lehet.

Elddeink, hozzdtartozoirik eletukben kifejtett

tenykedesiikert mindannyiunk elismerese jar. Eletutjaikkal

jd peldaval jdrtak eldttunk.

Mi, kik itt a szentfoldon ds ktilfoldon elunk igyek-

szunk utjaikon haladni, mert az egesz eletmddjuk, a mi esz-

menykepunk lett.

Mindazon drdga lelkek, kiket felsoroltam es megem-

lekeztem rdluk, esak millidnyi resze tenykedeseikbdl . Le-

imi alkotasukat kdptelensdg, megismetelve irgalommal kerek

u.ira es u.ira boesdnatot mindazoktdl. kiket nem emeltem ki

megfelelden, vagy akitoet cholile a veletlen folytan kife-

lejtettem volna.
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k£v4jukat, akiknek agyonvertdk kishugdt, gdzkamrdba kiildtek

oreg szUldjet, akik napokon 4t dlltak mzdulatlanul , rongyokba
burkolt testtel, feldriilten a felelemtdl, a szomjusdgtdl. .

.

De akik csak hallomdsbol, szomyU torz tortenetek sordbdl
tudnak mindarrdl, ami ebbe a szoba siirithetd. « . 1 9 4 4 . ...

mely annyira iszonyu, mely az emberi fantdzidt is ketsegbe-
ejti (Memoire/Memodr/Eml4k±rat) ,a dokumentum talan legizgal-
masabb irodalmi mufaja korunknak. Joggal, az id<3» az 4let
olyan forron, olyan k4szen kindlja-adja onmagdt, hogy a pon-
tos hiteles dokumentum nem egyszer megrdzdbb az ir6 fantdzi-
4n41 ... Megrdzdbb. . .felemeldbb. . . - S.Olga Pesten 41,

Dr. SzacSll B4ndOrn4 (Pleach Lili) 4s lednya Zsuzsa .

Dr. Szegdll mint tehets4ges Ugyv4d 4s kivdld sz<5nok a hdboru
utdn aktivan r4sztvett a hitkozs4g vezet4s4ben. J6 p4r 4wel
ut4na tragikus korlilm4nyek kozott meghalt. Feles4ge Mdrkusz

jegyzdnek lednya, Magda volt.

Szegdll edesanva (Stamberger Roza) sem t4rt vissza .

Ungerleider Izidor felesege 4s Miklos fia sem t4rtek
vissza.

Weisz Aladdr csengd hangjdval vezette a tobbi kajhd-
nokat az iinnepi dihonelds alatt. Imre fia Szikszdn 1951-ben
hunyt el hirtelen ,hdrom gyermeket hagyva drvdn. Laci Miskol-
con 41, Weisz ^bris. Weisz La.ios csalddjaikkal, Weisz Sdndor

4 gyermeklikkel 4s m4g tobben - mindazok, ki a veletlen vagy
a feled4kenys4g folytdn kimaradtak volna.

Ennek a rovid r4sznek a megirdsa sokdig tartott -

mindenn4v leirdsdndl bezdrt szemmel prdbdltam magam el4 id4z-
ni alakjukat, ami legnagyobb rdsztikndl sikerUlt is. Ldttam
Qket Szikszdn kUlonbozd formdban, templomban, az Uzletben,
az iakola vagy a ch4der padjaiban»sokakkal 4j jel dlmomban
taldlkoztam, nemelyikkel besz4lgettem is az dlomvildgban,
de sokan csak elvonultak eldttem. Sokakat 4s legnagyobb
rdszUket m4g utdna is felid4ztem. Nagyobb rdszliket nem fe-
lejtettem el 4s nem is fogom elfelejteni.
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halt meg. Vend4glojuk 4s vallAsossdguk ismeretes volt m4g
a videken is. Helyebe Laios lepett 4s 5 vezette tovdbb a

vendeglot

.

Emil. Emo 4s Zsiga kivalo emberek voltak, kik
r4sztvettek a Tiferesz Bachurim 4s a hitkozseg vezeteseben,

es a kereskedelmi eletben is. Sogoruk Schonberger Arnold

a Chusev BAlboszokhoz tartozott, csalddjukbdl csak I-rAnkw

maradt meg (Morgenstem-Morvaine ) , ki csalAdjAval KanadAban

el.

Reinitz Izidor es Felesege a Briinn udvarban laktak,

egesz hAtul. Reinitz Marton es csalAdja hArom gyermekevel.

Reinitz SAndor szorgalmas vaskereskedo faradhatatlanul ,be-

csuletesen Alltak minden vev5 rendelkezesere , ket fiucska-

jukkal Tibor es Vilmos nem tArtek vissza.

A Rosenberg /Rethazi/ csalad gazdasaga mintagazda-
sagnak szamitott. J6ska atveszelve a hdborut KanadAba ve-
zeti farmjukat

.

Rosenfeldne a Bolt utcapdl lea fia IzrAelbol kiil-

foldre vAndorolt.

Rosenzweig csalad a Malom utca elejerol, fia Em5
es leAnya Magda (Stemne) Miskolcon Alnek.

Schleierek . Erno. SAndor. ZoltAn. - egyikiik sem
tArt vissza.

Stern SAmuel karpitos 4s Feles4ge, leanya Csillag

(Stern) Olga konyvet irt "Mert megtort4nt a XX szAzadban. .

.

cimen, amelyben naploszeriien leirja a miskolczi tAglagyAr-

bdl elinditott (deportalt) Testv4reink szenved4s4t a vago-

nokon keresztul, Auschwitzban, a lAgerokban, a felszabadu-

ldsig.

A konyv fedolapjan olvashatjuks "" Akik ott voltak,

akiket vagonba zsufoltak, akik melldl elhurcoltAk a tegnapi

szomszAdot, baratot, rokont, akik megosztottAk k4t korty
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kereskedg jArtassAga minden szakmaAgra kiterjedt. CsalAdja-

t«1 egyiitt kerUlt Auschwitzba, ahonnan csak Gyuszi kerijlt

el5 f ki GivAtAjimban As KatA Bemathne AmerikAban elnek

csalAdjukkal . Friedmann IgnAc a Bolt utcAn lakott hosszu

idfikon keresztiil As vezette rgfos lizletAt, gyermekei segit-

sAgAvel.HosszuszAru pipAjaval mAly vallAsossAgban nevelte

gyermekeit, kik koziil Hajnalka As Frida maradtak meg, Atve-

szelve a nehAz idSket. Frida gyermekei a Foldes Laci As

Tibi mint gApAszmemok As kivAlA orvos a Nagyapjuk szelle-

mAben Alik az emberiessAg megsegitAsAArt dus alkotAsokban

Aletiik.

Friedmann Ferenc As CSalAdja, Friedmann Hermann As

csalAdja, Friedmann SAimiel As csalAdja, R. JiszroAl Gold -

stein a hitkozsAg minden iigyes-bajoe dolgAnak ismerAje volt

nem hiAba volt a hitkozsegi alkalmazottak elsg szAmu embere

tAlmed-chochem, a szikszdi Rabbi MenAchem tanitvAnya hivatA-

sAnak megfelelgen gondoskodott mindenrdl ami hatAskorAbe

tartozott. FelesAge Briinn leAny CdAkeszte volt, ki AletAnek

legnagyobb rAszAt imadkozAssal tbltotte. A templom ajtajAnAl

elbujva minden "omAn As kdlise utAn kbnnyek jottek szemebol

sajAt elhatArozAsAra ciceszt hordott. Bgyetlen leAnyuk

VeisemA mAg Aletlikben meghalt. SzerAnyen eltek, mArtiromsA-

guk a tobbi hivgkkel volt hasonlA.

A Heisler csalAd LAszlAval egyiitt ott maradtak.

KahAn BAlAnA az iiveges felesAge kAt gyermekAvel.

KeilAk csalAdjAbAl egy fiu maradt meg. KeislerAk

osalAdJAbA 1 csak lea maradt Aletben, AmerikAban Al csalAd-

jAval .

A Weiazfeld csalAd kozeli rokona a Kirschner Jnlika .

Klein ZoltAn. kAt fiAval egyiitt. LbwinaernA Terka As
Imre- A Wilier csalAdbAl hArman maradtak meg: Brag. Gabi As

Annus.

A Reinitz csalAd: Jdzsef volt a csalAdfg. 6 elgbb



- 189 -

Herskovits J6zsef 4a Neie. valamint Jen5 As csa-

lAd.ia

.

Em5n4 sziil. Schon ErzsAbet es kAt gyermeke Bela 4s

Marta. valamint Gabor. Andor. 4s Erzs4bet a n4metek Aldoza-

tai letteko A vailAsos , embertdrsaik szeretet4re nevelt sze-

r4ny teremt4sek kozlll egyedul csak Em5 maradt meg, ki Erec

Jiszro4lban folytatja a Mindenhato szeretet4vel 4s utjain

valo haladasaval , csalAdjAval, AletAt.

()zv. Goldmann BAlAne. Keil G4za 4s FelesAge 4s Keil

Hermann FelesAgAvel 4s egy leAnvAval .

Mandel MomA (szUl. Fleischmann Szer4n), ki Ajjel

4s nappal thilemot mondott 4s kiviilrol ismerte 4s mondta

ahitatosan eg4sz az utolsd pillanatig.

Neuberger Mom4 (sziil. Stamberger F4ni)4s fia Adolf
Neumann BAlanA szu’1. Flamm Ella egyetlen kisfiaval

TiborkAval

.

Klein Samuel 4s ne.ie rofos kereskedo volt, fiatalos
szorgalommal dolgoztak eg4sz Aletiikon keresztiil.

A Zpltan csalAd odaadd munkajukkal megbecsiilAst

szereztek. LeAnyuk RibsznA gyermekeivel Jozsef nem tArtek

vissza, csak egyedul Lajos, kinek lakhelye ismeretlen.

Friedmann Miklos bankigazgatd miutAn a miskolczi

banktisztviseldsAget a szikszdi bankigazgatdsAgra valtoz -

tatta, 4let4ben is nagy vAltozAs tortAnt. Mint a hitkozsdg

elnoke peldAs vallAsossAgAval 4s segitdkeszsegAvel sok sze-

retetet 4rdemelt ki. K4t gyermek4vel egyiitt depprtAltAk,a-

honnan nem t4rtek vissza.

Friedmann Mikaa 4s Neie . Friedmann Odon akit minden-

tudonak ismertek, mert az osszes torvAnyeket ismerte 4s a

kozsAghAzAn is jo hasznAt vett4k hat gyermek4vel deportAl-

tAk 4s onnan nem t4rtek vissza, csak Vera leanya 41 Ameri-

kAban csaladjaval.

Friedmann SAndor alapos, megfontolt ember, tojAs-
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Hartmann Vi Imps termAnyes csalAdjAb<5l Magda, Csopi,

Tibi maradtak 4letben As itt Alnek az orszAgban

Morgenatem csalAdbAl, ahol az Apa M6r j6 ideig hit-
kozsAgi elnok tisztsAgAt toltotte be es vasuzletAnek hire

volt, a kereskedelmi eletben fontos tenyezS volt.MAg jdval
a deportAlAs eldtt meghalt 4s a deportacidbdl nem tertek
haza Morgens ternnA, Iren 4s Brzs4bet, csak N4ndi 41 Knnqd^han,

Reinitz Jakab. FelesAge 4s LeAnya Marika nem jottek
vissza. Piuk Gvuri visszajott 4s KanadAban 41.

Ceisler Adolf feles4ge Ceisler n4ni 4s Lili Aletben
maradtak 4s AmerikAban Alnek. Czeisler JAzsef 4s Neje, va-
lamint k4t fiuk Endre 4s Imre nem jottek vissza.

Ozv. Dessberg Dez35n4 sziil. Stamberger Erzs4bet
nem v4szelte At.Eszter leAnyAval nem tudjuk mi tortAnt.

Dob<5 G4za 4s Neje szlil. Stamharger JolAn szint4n
eltUntek de Piuk Imre ki Reich Borit vette felesAgiil meg-
vannak 4s AmerikAban Alnek.

Einhora Rezsd 4s Magdolna 4s kAt kisleAnyuk Edi th As
Eszter nem jottek vissza.

Flesch GvorgvnA (a tanitd) szUl. Weinberger SAri
nem Arkezett vissza,

Dr. Fucba Znl tAn UgyvAd 4s Neje Grossz ZoltAn 4s
FelesAge szUl. Horovitz Margit 4s hArom leanya Magda. Eva
4s Edit .

Hartmann Artur, ki a vizimalomban dolgozott, fale-
sAgAvel 4s nAgy leAnyAval Judith. Eszter. Eva. Marika.

szintAn az Atkozott gyilkosok Aldozatai lettek.

Hartmann SAndor 4s Neie Eva leAnyAval tlint el.

Gyurka AmerikAban 41.
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jelent meg es a zsid6k segitsegevel partonkivhli lap volt

ami a videk esemenyeirol irt, amikor az antiszemitizmus

szelleme kezdett fujni az ujsdg atalakult es az abauji

nyilasok szdcsoveve vAllott .

Unareleider csaladbol senki nem tdrt vissza.

Reich Oser ds csalAd ia melegszivli jo zsido volt,

ki sokat almodott es almodozott Erec Jiszroel viszontldta-

sarolo Szereny kivansaga csak az volt, hogy a szent fold
egyik varosAba legyen egy kis hazon egy tabla ezzel a fel-

irassal: "R. Oser Haszandler" (Oser a cipesz), de nem tel-

jesulhetett vagya, csupan egy fia Ch4jem M. jott vissza,

de sajnos fiatalon pihent meg az ereci szent fo ldben

„

S4rm4nv Menvus az orokifju sem tert vissza.

Reichman Moritz es Ne.ie a patak partjan levo nagy
falerakat tulajdonosa, vicces es jotekonykodd bacsi volt,

aktivan resztvett a hitkozsegi eletben. Testvere Vilmos,

ki Debrecenben elt es novere Puchs Jakabnd kepviseltek a
Reichmann csalad osi ivadekat. Fia Jozsika es csaladja a

felesege kivetelevel ki meg Kassan meghalt, nem jottek
vissza. A csaladbol csupan leAnya Medi es ferje Fuchs San-

dor, ki jelenleg Amerikaban elnek.

tfeltmannd kisleanyaval Evikevel oly fiatalon Artat-

lanul kerultek az atkozottak karjaba. A JosAgos Mindenhato

bosszulja meg az artatlanul kiontott Draga Zsido Gyermekek
veret.

¥eisz Odon a Kis utcabol 2 gyermeke megmaradt, Rozsi

Svajcban, Smuel Rechovoton el. Sebok jegyzo a kivAld adoszak-
erto nem tert vissza.

Lowingerekbol sem Terka sem Imre nem jottek vissza.

A Schindleme ket fiaval ZoltAn es Laszld tUntek el.

Em5 Herzlian lakik. Szucs bariktisztviselo felesegevel egyutt
nem jott vissza.

A Kohn csaladbol, Sanyi ki Szikszon el.
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elte. A deportAcidban haltak mArtirhalAlt mindketten.

Gyermekei szAtszdrddva a vilAgban Alnek. Aranka JugoszlA-

viAban, Boske Mexikoban, lea itt a Szentfbldon, Aliz pe-

dig Budapesten.

Schwartz JkiiszhAl JhUde ; Puritin Aletli vallAsos

ember volt (Konyvkotd) , kit kAt keze munkAjAval kereste

kenyerAt, Rabbi ChAiem PinchAaz Goldberger veje volt,

csalAdjAbdl csak ketten maradtak Aranka itt halt meg Iz-

rAelben As Joszi itt Al Kirjat Onoban.

Gut.tmarm Jdzaef PutnokrAlrAl kerlilt ide csalAdjA-

val ahol szorgalmas munkAlkodAssal tartotta el csalAdjAt,

pontossAga As konyvelAse hires volt. CsalAdjAnak egyetlen
tagja Katica tArt csak vissza.

Ozv„ Blank SimonnA a j6 tAkonysAgArd1 hires asszony

mAr csutortokon megsUtotte a szombati siitemAnyt, hogy a

dAlutAn As az est folyamAn elosztja mAg frissen ott ahol

szuksAges. 0 maga szerAnyen Alt gyermekeivel Alter (Kauf-

mann) a jesive-bocherbol lett jd bAlbosz ki az otthon 1A-

tott utakon haladt csalAdjAval. FelesAge Rozsi As 3 gyer-

meke As Szimuka az elkAnyeztetett szAp szdke leAny, ki

lelkileg is szAp volt, volt nyomdAjuk majd tejtermAkek

eladAsAval foglalkoztak (sajt) Szimu (RAzsa) nagyon okos

Ugyes kisleAny volt. J6 tanulo az iskola bevAgzAse utAn

Miskolcon tanult fehArnemli-varrAst a lAgerben nagyon sokat

szenvedett az AhezAstAl As szegAny Ahenhalt. Blank nAni

As Alter csalAdjAval sem tArtek vissza. Lakott rAgebben

a B1 umAlflral szemben egy Stem csalAd (rdfosok voltak) de

kivAndoroltak AmerikAba , egyik fiuk Karcsi . A Bildner csa-

lAd ArAs Pestre koltoztek.a fArfit a fiatalt Andomak hiv-

tAk - Edesapjuk aktivan rAszt vett a hitkozsAg AletAben.

Ozv. RothschildnA. Rothschild LAzAr csalAdjAval
bujkAlt, As sikerUlt igy AtvAszelni a nehAz iddket. Egy-
ideig a volt takarAkpAnstAr helyAn volt egy cukorka-gyAr
amit Feuerstein N. vezetett.

Volt egy havi ujsAg, amit "Abauj megye lapja" cimen



S. Vilmos 4s Neie Friedl Margit .

Rasonviek (Reichmann) huseges kSzsegi jegyzS eltiin-

tek. Neje Friedl Matild 4s egyetlen lednyuk Klari 4s ferje

Berkovitch es kis gvermekiik .

Ozv. Dr. Gonzi Adolfne a megye hliseges orvosdnak

matrons feleseget is elcipeltek fiaval dr. Gonczi Dezs5

orvossal es feles4g4vel sziil. Friedl Terezzel es fiaval

Dr. Gonczi Gdborral egyutt, kik husegesen eskiijuknek es

emberi erzesliknek is tulhaladva teljesitettek minden id5-

ben emberi kbtelesseguket es haldtlanul meggyotorve es

megszegyenitve a gazhalalba kiildve fizettek vissza szol-

galatukat, az egesz abauji kozsegert.

Ozv. Flesh Adolfne

.

Laci 4s Imre ( Amerikdban) Bdes-

anyjuk, Flesch Mor 4s csaladia . Laci 4s Boske, szint4n el-

tiintek. Bleimann4 4s leanya Rozsi nem jottek vissza.

Goldberger Ma.ise . a Rabbi Lajbis Goldberger fia,

nem t4rt vissza. Ozv. Fried Jakabn4 csaladjaval egyutt.

Weiszmann csaldd . Miklos kiv4tel4vel, ki Szd4 I14n

foldjdn mutatta meg hogy egy valldsos fiu mire is k4pes.

Tannenbaum csaldd . Rola nevezt4k el az utca-kozt,

ami osszekototte a Foutcat a Betanidn levd utcaval , emele-

tes hdzban laktak 4s ott volt a fuszeriizletijk, amelyet le-

anyaival vezetett. Chdjem Jehuda (Lajos) rabbi csaldd le-

szarmazottja.A Tannenbaum csaladbdl megmaradtak a lednyok.

Weisz Slomo Josz4f, aki sok 4ven keresztUl volt a

hitkozseg gondnoka, fia Adolf a Bolt utcarol , nem t4rt

vissza felesegdvel s csupdn lednya Magda, ki jelenleg itt

41 az orszdgban.

Span Efrd.iim (Adolf) a szikszdi vizimalom tulajdo-

nosa csalddjdval Halmajrol kerlilt Szikszora, de Edesapjuk

a szikszdi temetoben nyugszik. Joravalo valldsos Tdlmed-

Chochem volt S. Ado If 4s gyermekeit ebben a szellemben ne-
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Blnmm Etelka ; Rabbi Eliezer Blumm leAnya, ki felngtt

abban a komyezetben, ahol a CAdik Rabbi Eliezer y*XT 4s

a CdAkeszte AltAk a foldre szAllt angyalokhoz illo szent 4s

nemes Aletliket a Tajre vAvajde tigmilesz-chAszudim szellemA-

ben.

H4zukban a nap 24 ArAjAban Rabbi Eliezer tanult

szobAjAba zArva, tanitott 4s pdszkenolt a hozz4 fordultak-

hoz. A feles4ge Hindi vezette a h4zat a jAtakonysAg, a sze-

retet 4s az erelchs4g szellemAben gyermekeit a szentsAg 4s

a tisztasAg eszm4nyk4pe szerint nevelte. 192o-ban , miut4n

Rabbi Eliezer az 4gbe szAllt, Etelka eg4sz 4let4t anyjan"y

kbzelAben 4lte le, hogy minden tekintetben segits4g4re le-

gyen 4s Anyja hal4la utAn mem kototte le 4let4t senkivel

egyedul a szentek volt otthonAba 4lt a deportdcioig, ahon-

nan nem tert vissza.

A Wolf csalAd jdtAkonykodiik 4s ismert emberek vol-
tak. LeAnya Aranka gyermekeivel (Weisz JAskAnA) nem jottek
vissza. Pisze Pesten 41. Grosz Laios a ggzmalom tulajdonosa,
hAboru utAn is folytatta szorgalmas munkAlkodAsdt de s.nem

soKaigo
Grosszman a betonosAk, Gmaazmann Mnr es Heie 4s

fiai Herman 4s Jeng feles4g4vel jAravalA joszivu, vallAsos
chAszidis beAllitottsAgu emberek voltak. Grosszmwn PA1 4s

Ne.ie n4gy gyermekUkkel : Magda, Erzs4bet, Andor 4s B4la.

Dr. Kem4nv iigwAd Pista kiv4tel4vel nem jottek visz-

sza.

Veisz NAci(ugwed-boitAr) az Ujfalusi uton laktak

a HarsAnyi kastAlyon tul. Peles4g4vel 4s Tibor nevti fiAval

ki munkaszolgAlatos volt, nem tArtek vissza.

Edel mnnn (bAdogos) 4s CsalAdja.

RottmanAk M4r 4s Nele 4s k4t gyermekUk Csopike,

4s Gyurika valamiAt ozvegy Rnttmarm JakabnA. nem tArtek

vissza, az 5 lakAsuk szolgAlt templomul a deportAciAbAl

visszajbtteknek

.

Stamha-r^ia-r MArlmaanA As leAnya Boriska (PorrgnA)

nem mentesitette gket a halAltAl a IdvAtelezettsAg sem.
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4s k4t ifju Habbi van a csaladban - R. Eizik k"o'^w®s Rabbi

Janfaev. k'
,b ,

»'?Wo

R. Fulcse Pdsztora kerUlt 4s onnan felesegevel de-
portaltdk. Nem tertek vissza. R. Smuel Z4v egesz fiatal
koraban hdzasodott. Bonyhddrdl alijazott es Bn4-Brdkban

telepedtek le, ahol erlech valldsos 4s szolid 4let4vel,

a jisuv megbecsiil4s4t vivta Id, de fiatalon, 49 eves ko-
raban, 1958-ban hirtelen elhunyt. Feles4ge volt Gizi Bony-

hadrdl, kivel boldog egyet4rt4sben 4ltek.

Vejei Mvdlo emberek voltak, Mariska f4rje Rabbi

Ndftoli Briszk ,*kik Pirche leanyukkal elpusztultak. Fiuk

Jankele megvan 4s itt 41 az orszagban. A masik v5 a szik-

szoi rabbi, R. Lajbis Jungreisz y ki Nellik4nek volt a f4r-

je„ Gyermektelenek voltak 4s sajnos mindketten nem jot-

tek vissza. Egyetlen ki atv4szelte a haborut Rabbi Jkuszii4l,

Mordechdj volt pestszentlorinci, majd miskolci Rabbi, ki

jelenleg Amerikaban 41 4s Rabbi alias t tolt be,

A legkissebbik Jhajsie Borech tebets4ges fiatal

bocher 19 4ves kordban 1932-ben rovid betegsdg utdn el -

hunytat. A Rebecen, kinek josdgos szive 4s a raszorultak

irdnydban kifej tett j 6t4konykoddsa 4s a szent arcarol ki-

sugdrzo finomsdga mindannyiunk elott, kik ismert4k csodd-

latat vivta ki n4gy h4ttel a barbarianust jelentS kor el6tt

szombat kimemtele utdn halt meg„ Oridsi rdszvdttel kisdrtdk

utolso utjdra, m4g az otthon I4v5 gyermekei 4s az otthon

I4v5 hiticozs4gi tagok csalad tagjaikkal a vid4ki zsiddkkal

egyutt a mindenki dltal tisztelt 4s nagyrabecsblt Rebecent

aki szent 4let4ben oly sok jdt 4s nemeset cseleksedett 4s

neh4z idokben hagyta magdra a megprobdltatdsok elott dllt

Szikszd 4s vid4ke zsidosdgdt. Fajdalmasan siratta az egdsz

gyiilekezet a Nagy Cddik Rabbi Mendchem M„ SchUck Ozvegydt

ki egdsz 4let4n keresztUl hUsdgesen kisdrte fdrjdt 4s r4szt

vett a hitkbzsdg vezet4s4vel 4s irdnyitdsdval jdrd osszes

gondokban 4s oromokben osztozva 4s segitve olyan szellem-

ben, amit szent volt otthondban 4s komyezetdben ldtott c

A szent csalddokban mint Hdcddik Rabbi Smu4l Ze4v

Hdl4vi Jungreisz Bihar-nagybajomi Rabbi V*xt lednya 4s a

csengeri Nagy Cddik Oser Ancsl Vst unokdja,
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kik gyermekikkel nem jottek vissza Doved csalAdjAval,

Chersu, az ujpesti Rabbi Berger tanitvanya ki utjain haladt

As szent volt As a tobbiek, R6zsi, HelAn, Jichog es Lajos y

4s kozUlUk senki son tArt vissza.

KaufmannAk (a Bolt utcai kenyergyAros ) szorgalmas

,

torekv<5 emberek , leAnyos hAz, kik mind segitettek az iiz-

letben. SzArA, Eszter, Grlinwald Marton felesege es ket
gyermeklik, valamint a szUldk nem jottek visszap a csalAd-
b61 csak BergerAk, kik gyermekeikkel AfulAn Alnek, Nendus
ki fArjAvel AmerikAban 41, jbttek vissza.

Weisz Odbn (lSlijAhu) a F6 utca 4s a Bolt utca sarok

h4z4ban lakott csalAdjAval. A faradhatatlan emberek koz4

tartozott, ki idejenek nagy r4sz4t a vonaton tbltotte.

CsalAdja nagyr4sze elpusztult, kozottlik Reinitz a veje

4s csalAdja, megmaradt Vermes, Simpu 4s Boris (Hermann4)

kak AmerikAban 4lnek.

A Bleier csalAd . A Puspokladanybol idejott Grunfeld

csalAd JAska , Laci , Kraus z Lacin4 egyetlen fiAval IstvAnnal

sem t4rt vissza. Kraus znA testvAre Julianna itt 41 Tel -

Avivban

.

A Sfihtik o.swlAd ; 19o7-ben foglalta el Rabbi MenAchem

ShUck szikszdi f5rabbi AllAst As gyermekei, az o Altala

kijelolt utakon haladva tobbfelA kerultek, ahol csalAdot

alapitva Apjuk szellemAben ApitettAk otthonukat, fenntartva

kapcsolatot avolt otthonnal As 4vr51-4vre a megboldogult

Rabbi MenAchem JArcAjtjAn ami nagy esemAnynek szAmitott

SzikszAn osszegyiiltek, hogy egyiittesen emlAkezzenek. Rabbi

Ancsl volt a legidSsebb, Sziksz6n Alt. Rabbi Doved V'xt

nemesszaloki Rabbi volt, nagyon hasonlitott mg. EdesapjA-

hoz. CsalAdjAbAl csak fia Rabbi JAnkev-JoszAf k"b'»’7v volt

tAbori Rabbi As jelenleg ausztrAliai fdrabbi maradt Alet-

ben. R. ChAjem pApAra keriilt As onnan deportAltAk. 7 gyer-

meke kozUl csak LehAvot ChAviva kibucban Al egyik fia.

Rabbi Majse pesti rabbi volt, kivAlA szonok. 0 sem vAszelte

fAjdalom a nehAz iddket. FelesAge As gyermekei megmaradtak
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R. Jichog Gvi a FiumAbdl Szikszdra keriilt nagy TAlmed
Chochemekkel ki a Kirschner leAnyt vette felesAgiil, fiiszer

angro iizletiik volt. Gyermekei Dezs5. David . Klari kw a min-
den szenveddt megArtS j6 4s finom lelkii teremtAs As a ket
kis testvArke Evike 4s Gabika nem jbttek vissza. RAz8ika
csaladjAval AmerikAba vandorolt. Janti Pesten, Alexander

Sanyika az izrAeli tisztikar egyik kivAld szemelye , omagyi
rangban tragikus korulmenyek kozott 1971-ben halt meg, mind

-

annyiunk nagy fajdalmAra,

LAng Jakabne 4s fer.ie a hilkozsAg egyik legnemesebb

intezmenyet kezeltAk. Utana veje Kolia AvrahAm es felesege

kik koziil egyik sem jott vissza, Lang Jakab kivAtelAvel, ki

Szikszon Alt es nevelkedett es jelenleg itt el, BAt-JAmban.

Dr. MArkusz Erno orvos, felesege Bnnhfllter Ilona ,

ki minden hivasra ment bArhovA is gyogyitani, harom fiaval
egyiitt; Gyorgy, Istvan es Ferencz - nem tArtek vissza tob-
be szepen Apolt kis kastelyuk Nadara dr. birtokAba keriilt.

Keller Isidor es neje Rabbi Saul Erenfeld leanya
mely vallAsos boles ferfi volt ki a hitkozseg iigyeit jegy-
zokent vezette hosszu eveten keresztiil mindig bekessegben

.

Praktikus tanaesaival sokat segitett a kiilonbozS problAmAk
elsimitAsAn. LeAnya Edit es fArje Lebovitch kik a hitkozsAg
iskolAjAban hitoktatAst vegeztek Editke intelligens mely
vallAsos 4s jA Tanitdno volt 4s kulturalis 4s vallAsos
targyu elAadAsokat tartott a N5 4s LeAnyegyletekben, azon-
ban sajnos fArjAvel 4s 4 gyermek4vel egyiitt elpusztult.
A csalAd megmaradt tagjai Szidike. kinek fArje Stem OszkAr
a szAntAi hitkozs4g jegyzAjAnek fia nem t4rt vissza. Sauli
SAndor . ki nagyapja nev4t viseli szorgalmas ember, ki
csalAdjaval egyiitt Pesten 41.

Adler DezsA 4s feles4ge a csendes finom emberek

mintak4pei voltak.

Briinn4k . szolid, becsiiletes nehezen dolgozA lo gyer-

mekes csalAdapa volt R ^vrahAm (Adolf). Gyermekei koziil

mAr fArjhez mentek, KahAnnA, JolAn Veiseme , Aranka SchwartznA
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Weinberger Viktor a csendes korcsmiros tilmed chi-
chin, inert 6niluk mindig csend volt, korin este bezirt, hogy
elkertiljon minden nizeteltirest az ivisra betirtektdl, ro-
konsigba \oltak a miakolczi Kardos csaliddal.

Fpgel Heiman is neje tezminykereskedik voltak a ni-
metek bevonulisa utin bintalmaztik 6ket. Fiuk Zoli mir ri-
gebben meghalt. Fogelik a Malom utciban lsk tak is a chosev
zsidikhoz tar toztak. Egisz csalid juk Pityu is N6vere nan
kerUltek el6.

Dr. Vadiaz Armin illatorvos is csalidja a Sz.Anna ut-
ciban lakott vejivel Dr. Roz snyai Pillal, kinek iigyvidi i-
rodijiban sokan fordultak meg. Felesige Vadisz Kliri az e-

ldkelSsigekhez tartozott, fiai Jani is Endre is Auschwitzba
kerliltek.

R. Jiszriil Rosenberg is csalidja, Tilmed-chochem
miszmed a Bolt utcibil nyild kozbe laktak bodegis, meszes,

is Piszichkor niluk dariltik mice lisztet fiai iles esziiek

voltak R Simon, Ancsel, Adolf rasol gyiros volt "szior"
niv alatt. 4 gyermektik volt, leiny testvireik Irma, Ilona
mind elpusztultak sajnos.

Schwartz 2siga bicsi is csalidja a mily vallisos

is vigtelenUl becsUletes ember mintakipe. ElSszor borkeres-

ked<5 volt, majd kisdbb fakereskedo. Gyermekeit is hasonli

szellemben nevelte. Armin, a legendis hiru fohadnagy aki az

els6 vilighiboruban sok kitUnte tist szerzett hSsiessigiirt.

Herman Amerikiba vindorolt. Mariska Grosszman Mir szabonak

lett a felesige. Gyermekeik Laci is Simson a Chosev bil

bitemes fiatalokhoz tartoztak. Edit leinyuk Nagyviradra

ment firjhez. Sajnos senki san maradt meg a csalidbil. Elza

Kalocsin lakott, Jiska Mezgkovesden ilt, Isriel hiiseges il-

lampolgira is Bir-Sevin vezeti Uzletit.

Erzsike nini Friedmann Adnlfni megb. firjivel Adolf

bicsival negvalisitottik otthoni ilnukat is itt a szentfoldon

Riininin ipitettik fel csalidi otthonuk , a hiborus izgalmai-

kat kiheverve. A szomszidsigbsn voltak a Veiszfeld csaliddal
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konfekcio Uzemet, amiben fia Emo segAdkezett a regi temp-

lom kozelAben laktak a rAgi piactAr mellett. Nagy szorga -

lommal epitettek volt otthonuk, de hiaba mert senki sem ma-

radt meg csaladjukbol.

A Meczner csalAd a hid mellett, JenA As JAzsef a

becsiiletesseg mintakApei, akik Roth MArral a szikszAi Sim-

sonnal (magas es eras ember) gondoskodtak a hus ellatAsrAl
ehez csatlakozott Berkovits SAmuel a sokat betegeskedo me-
szAros, kinek iizlete fent volt az artezi kut kozelAben.
KAt gyeimeke kbziil szintAn senki sem jott vissza.

A nagy templommal szemben volt a Fried fele ecet -

gyAr. Fried Marton utana Ferencz vezette es alakitotta At

fuszer angrA uzletnek. Jo kereskedA As kivAlA ferfi volt.

LakAsuk es uzletiik vArosba illo volt, fia Imre meg hAboru

elott kivandorolt es miutAn Aniko leAnya Gllick Lacihoz men 't

fArjhez As AmerikAba vAndoroltak.

WArkus z Henrik szodagyAros ChAszidis beAllitottsAgu
amber volt a sAsz-Chevre tagja As jA kedAlyU, mindig mosoly-

g6, ki gyeimekeit a Tajre szellemAben nevelte.

Lozer, ki szellemessAgben apja nyomdokain haladt,

KanadAban Al, ahovA felesAgAvel vAndorolt ki, kAt gyermekA-
vel.

MArkusz La.ios As neje ki a kozsAg jegyzAje volt,

intelligens As kozkedvelt ember volt. MunkAjAt a hatdsAgok
is ArtAkeltAk. LeAnyuk Magda Stamberger Lacinak lett a fele-
sAge.

A Gelb caalAd Herman As neje Gelb SAndor a takarAk-

pAnztAr igazgatAja neje As kAt fia, Maro a leAnyok kozkedvelt
barAtnoje , kivel mindenki megbeszAlhette lelki problAmAit As

Gelb IzsAnA kAt kisleAnyAval nem jottek vissza a deportAciA-

bAl, csak egyedUl _IzsA, ki AtvAszelte a nehAz idAket. 6zv.

Gottfried SAmuelnA As Emma leAnya nem maradtak meg. KlAri

kulfolddn van.



a kozt is Frenkel koznek hivtak.

LakAsa inkAbb palo tanak volt nevezheto. a jom-kipuri

adakozAsa pAr hdnapig fedezte a hiikozsegi kiadasokat. Hin-

t6j4ba 4 16 volt fogva 6s egyenruhas kocsisa volt. Htiseges

ispanja volt Braun Andor. ki odaad6an s2olgalta es teljesi-

tette a gazdasAg nehez ellendrzeset. Felesege j6 varronS

volt 6s a leAnyok egyrAsze ott tanult varmi.

Le6nyuk Jolika AbrahAm Belahoz ment ferjhez, kiknek

volt fbszerlizletuk a kis utcAban 6s egy kis fiuk, de senki

sem t6rt vissza kb^ilUk. Frenkel es felesege meg a 935-os

evben meghaltak 6s fold.jUket Guttman Gyula berelte egesz a

h6boruig bolcsen 6s szakertelemmel gazdalkodva. Bela fiaval

hazajott, Id. k6s6bb orvos lett 6s Ameiikaban egy szivroham

kovetkezt6ben Gyula is meghalt.

Friedmann Vilmos es Mendi ; Vilmos hiikozs6gi gond-

nok volt. Felesege j6tekonys4gar61 sokat beszeltek a Kis

Kassa-i artezi kut mellett laktak, ahogyan dtmentunk a kes-

keny hidon, fUszeres volt, de f6t es szenet is arult es te-

len az 6llom6sra erkezd vagonokra v6rakozok hamarosan el -

sz611itott6k az amoti vagy bereti szenet (egy idSben Szik-

sz6n is b4ny4sztak szenet, de nem sokdig, mert a szen nem
volt el6g tok6letes 6s abbamaradt a b6ny6sz4s). Szigoru

ember volt, kivel nem mertek nagyon vitdba sz6llni.

Fiai dr. Friedmann Imre Ugyv6d volt, feles6ge Fried Lilli

ket gyermekuk es F. Andor ki EncsrSl Schnitzler IlonAt

vette feles6giil. Sajnos senki a csalAdbol nem jott vissza.

EmAnuel (Mendi ) alacsony szorgalmas ember volt, korcsmAros,

j6 zsido volt, ki gyermekeinek neveles66rt sok penzt Aldo-

zott, az Edison mozi r6szese is volt 6s 6llit61ag Kereszte-

si csak vezette, mert a tulajdonjog az ove volt.

Fia Andi .iesive-bocher volt, apja jobbke ze , leanyai
Edith 6s Ir6n m6r nagy leAnyok voltak. A deport6ci6b61 saj-
nos nem t6rtek vissza.

Plattner Adolf hosszu iddn keresztiil vezette ferfi
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ki mindenkinek 4s minden tekintetben az emberiessAgnek fiawk

hasznAra volt. Az eladott ordkArt hosszu Avi garanciAt a-

dott anelkUl,hogy erre kertek volna. A hatdsAgok nem vol-

tak tekintettel korAra sem 4s 6 sem t4rt vissza. K. Jend a

pontossAg 4s precizs4g mintakApe volt, az 6 iizletAben lAvd

Aru kifogAstalan 4s jo mindsAgli volt 4s ki volt szAmitva

pontosan a megengedett haszonkulcsra, ugy bogy ott alkudni

nem lehetett 4s kellett. PiAval BAlAval vezette uzletAt 4s

4ltek sz4p nyugodt zsid6 sziwel telitett 4letet a mozi ut-

ca sarkAn l4vo csalAdi hAzukban, sajnos senki sem j6tt visz-

sza kozuliik sem.

Klein ZoltAn 4s Neie Scheffer Margit 4s k4t gyeme-
kiik. Klein Robertn4 volt nyomdAszn4 4s gyermekei. Klein

cukros feles4g4vel 4s k4t gyermeklikkel.

• •

Ozv. Kravis z Ignacn4 ott fent a Gelb 4tteremmel szem-
ben kis Uzletk4juk volt k4t gyermek4vel egyutt, Ern6
Hermin 4s Erzsike

.

A Wasserman csalAd a Bolt utcAn eleinte egy kis
boltocska, ha ketten bel4ptek mAr egynek ki kellett jonnie,
aztAn uj hAz 4pUlt miutAn gyaapodott a csalAd, Berta f4rj-
hez ment a GlUck Zoltanhoz 4s Peri Ugyv4d lett, kinek tu-

dAsa tobbekkel vetekedett, a lAgerekben 6 is ott AlldogAlt
az AppelnAl ami Rabbink mellet, de sajnos 5 sem birta ki
a szomoru idfiket.

A BrigerAk a Schell AllomAs megbizottja.

BurgerAk a Schmidt iizlet vezetdje AladAr a Bolt ut-
cAban, csalAdja nem tArt vissza. A birtokArol 4s kastAlyA-
r4l hires HarsAnvi SAndor 4s felesAge Adler Lujza, ki meg-
jelenAsAben 4s meltosAgteli jArAsAban nagyon hasonlitott
grofhoz, de termAszetben egyszerli 4s kozvetlen,sz4p hintd-
jAban mindig csak a falunk kivul szAllt fel ugylAtszik nem
akart irigysAget kivAltani, cselAdsAge mindig tisztelettel
beszAltek rdla.

Prenkel foldbirtokos az egAsz majorsAg az ov4 volt
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tanultak n4ha-neha es remdnyt meritett a CAdik Babbi Idj-

bis hit4b6l, de sajnos nem veazelte 4t 6 sea a borzalmas

id5k»t, felesdge visszajott de tizegynehAny Av utAn tragikus

kSriilmAnyek kozott kovette volt fdrjAt.

Horovitcz 4s Adler foldbirtokos ok, elokelS isoert

zsidAk, kik vircsAftjukkal As finom uri viselkedesbkkel
sok dicsAsAget szereztek m*gnlm«k 4s az eg6az kbzossAgnek,

vallAsossAg teren is j6 pAldAval jartak el6l . .

.

Wintemitz Ljp6t 4s csalAdja: Szerencs vidAkArSl
BekecsrSl ndsiilt SzikszAra a Guttman csalAdhoz R. JhUde W.

a nagy Talmed-Chochem ki nem csak a kis szatAcs Uzlet4t
lenditette fel gyors tempAban, hanem a talmud-tudAsok 3ora-
it is gyarapitotta. Kellemes ember hamarosan a sdsz-chevre
tagjai koze 4s Cheder gyerekek fercheroloi kozA kerttlt, kik
4s a szikszAi polgdrsAg tisztelettel vett4k kdrul.

K4t fia volt, Smiiel(SAndor) 4s Imre. CsalAdjAbAl

kihez AnyAsa Guttman SAmuelne is tartozott senki sea maradt

Aletben

.

A Klein csalAdok ;

Klein P41 4s ndje a vAroshAza szomszAdsAgAban eltek

p4ldds csalAdi 4letet 4s ott vezett4k a videk egyik leg-

korrektebb textil Uzletuket ahol minden f4le Aru nagy vAlasz-

t4kban volt kaphato, a heti piacok idejAn tomve volt az uz-

let, ahol Erno Imre 4s Anci (Plattneme) segitettek.

KleinnA a miskolci Tigermann csalAddal voltak ro-

konsAgba. A mostoha sors Velllk szemben sem volt irgalommal

»

Klein Jenfl 4s csalAdja, Uzlettik szembe volt K. PA-
lAkkal, egy hAzba lakott sAgorAval 3-pi EtySpna] ArAssal
ki evtizedeken keresztiil a hitkozs4g p4nztdmoka volt 4s
becsiiletessAge 4s emberi karaktere 6ri4si bizalmat biztosi—
tott neki. Megfontolt ember I4v4n tanAcsait 4s elk4pzel4seit
mindenutt szivesen fogadtAk, bAkeszeretA szerAny ember volt
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kort tulhaladva az egAsz gyiilekezetAvel deportaltak, amikor

a deportAlo vonatbAl leszAllitottak As lAtta, hogy elerke-

zett a vAg As szent EletAt a tobbiekkel fel kell Aldozni,

megszolalt nyugodt hangon ; "A KIDUS HASEM szent parancs ,

minekijnk most megadatik, hogy teljesitsiik azt. UtAna sze-

meit bezArva hangosan elmondta sok hiveivel kisArve a Viduj

imAt As SmA Jiszroel kiAltAsa kozben lehelte ki a Nagy C4-

dik Rabbi Slajme Zalmen nemes az egesz eleten a

Mindenhato szent utjain halado lelkAt.

Reichmann La.ios es NAmeti Mor : Mindketten ismert

szemelyek voltak SzikszAn, Lajos a Reichman bor sor es szesz-

gyAr es lerakat tulajdonosa Gvir jotekonykodo hitkozsegi

Aszkdn volt Avekig gAbe es a hi tkozseg eletebe szerepet jAt-

szo szemely ki anyjdval egyutt egy AriAsi forgalmat lebonyo-

litd uzleti gepezetet vezetett, oriAsi udvarukon Allandoan

ki es bejottek az Aruval megpakolt nagy teherautok es szeke-

rek, ahol az udvaron egy egesz gazdasAg is szemelyzettel As

felszerelesekkel mukodtek.

Sor raktAruk az egesz megyAben a legnagyobb volt sajAt

szollojuk is volt de vagonszAmra hoztAk a kulonbozo bor faj-

tAkat As alkalmazottakat segitkeztek az eladasnal. JotAkony-

kodAsuk nagy volt. KonyhAjukban oriAsi fazekakban foztAk az

Ateleket a betAvedt hivatlan vendAgek rAszAre As nyitott ajto

vArta As adakozo sziv minden segitsAgre szorulot.

Lajos Munkacsrol nosult a textiles Mermelstein /Anci/

leAnyAt vette felesAgiil kitot gyermekAvel deportAltak. R.

Lajos t 1942-ben Artatlanul HidasnAmetibe hurcoltAk el ahol

kinzAsok utAn biintetoszAzaddal UkrajnAba kiildtdk, ahonnan nem

tArt vissza.

Sogora, Erzsike fArje NAmeti Mor, Nyirmegyesrdl szAr-

mazott vallAsos arisztokrata tipus stramm fArfi stuccolt

szakAllal, chAszid volt mindig mosolygo rekedtes hangja volt,

szakArtoje a mezogazdasAgnak, As amikor Szikszorol kilova-

golt foldjAre Tomorra, mAg a parasztok is utAnanAztek.

LAgerbe kerijlt,ott volt a mi Papunk kozelAbe, egylitt
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csaladjaval 4s leanyaval ki dr. Klein Lasz16 felesege volt

Frida sem maradt eletben. Gyerekevel Zsuzsaval egyiitt el-

pusztultak. Magda ds Miklos mdr a haboru utan vdndoroltak

ki Amerikaba. Magda mint Muller EmSnd, Miklos pedig Fried-

mann Kat6t vette feles6gUl. Bematne testv6re volt Klein

Adolf ki mar j5val a haboru elott kivdndorolt csalddjdval

Amerikdba es ozv. Kelleme Sanyi fidval elpusztultak. Rdzsi

lednyuk Amerikdba kerUlt Klein Imre betonos felesegekdnt

kivdndorldsuk eldtt zoldseg ds csemege xizletuk volt.

Zeisler csalddok s A gmiilesz cheszed jdtdkonykoddsi

egyletnek volt sokdig elnoke a joteknykoddsdrdl ismert Le-

opold Jhuda aki dacdra nagy vagyonanak szerdnyen elt ds szi-

vesen jdrt a micvek utdn. Egyik jdtulajdonsdga volt, hogy

miutdn kolcsonert folyamodtak hozzd, azonnal kifizette, el6-

legezte ds csak azutdn terjesztette a kerdst a gyiilds ele.

Vejei voltak S. Jdzsef ds Snitzer Szepsibol. Fia

Mdrkusz fiatalon meghalt ds gyermekeinek neveleset 5 vdllal-
ta magdra. Ozvegye ds lednya visszajottek, fia Micu nem tert

vissza.

Bdtyja C„ Ha.imua bdcsi, oreg kordnak dacdra hajnalban
ldmpdssal kezeben eIsonek ment a templomba. Ujsdg ds ddessd-
geket drusitd uzletiiket lednya Szerdnke vezette.

Czeisler volt a Czeisler Frisch korcsma a Szent-Anna
utca sarkdn, tulajdonosa kinek csaladjdbdl csak unokaja Kar-
csi jott meg, ki Amerikdban el. Czeisler bdcsi ki a Chevre
Kddisdndl tdltdtte be a (sdmeszi) kisegitS dlldst a nagy
mieve tudatdban odaadoan ds lelkiismeretesen, az igazi val-
ldsos emberek tipusa volt, ki dllanddan, meg az utedn jdr-
kdlva is imdt vagy Thilemet mormolt szerdnysege ds egyszerU-
sdge aredra volt irva. 6 ds fia Bdla nem jottek vissza.

Az 19oo-as dvekben Tarcalrdl idekdltozott egy fiatal
koraban elismert nagy Tdlmed-Chochem Habbi Slajme Z. Eren-

reich Vit ki minden idejet T6ra tanuldssal toltotte ds
kdsdbb a Hej6-Csaba-i majd a Szildgysomly6-i Habbi lett el-

ismert Gdon ki tobb hires konyvet irt ds a nyolcvan dves
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tehetseges, mely vallisos ferfi volt, ugyved, a hiborut

gyenge fizikuminak dacira atveszelte, utana 6 is tevekeny-

kedett a hitkozseg kereteben, 6 volt a Joint megbizottja,

majd Bekescsabira kerUlt es ott eldillott nehez viszonyokat

driga gyenge szive nem tudta elviselni. 1958 svit els5 nap-

jin meghalt.

S. Nindor bdrkereskedo , a hunszdorfi jesiva egyik

legjobb tanulija nagy talmud tud6s volt, az elso vilighiboru

kovetkezteben 75$ hadirokkant lett es ennel az oknil fogva

Pesten veszelte it mint kivetelezett a veszes idoket. Ott

sokat segitett a gettoba zirt testvereinken szabadsigit koc-

kiztatva, a hiboru utin ujra kinyitotta bor iizletet, de

1948 szivin 3-in rovid betegseg utin a Pesti Zsidi Korhizban

meghalt is kivansiginak megfelelSen Szikszin temettiik el

S. Rezsd mellett.

Veje volt R. Jidhog Altmann (izidor) Eperjesrol,

vallisos Tilmed-chochem mindig vigkedelyii ember volt, mindig

reminnyel teli, gyermekei (Vuiliger) Mirta es ket driga

gyermeke Marika es Predike Rezsdvel a joneveltsig es a szU-

I6i tiszteld kivilo fiatalember ki a szikszii zsido ifjusig

kedvence volt, mind a gaz rendszer ildozatai lettek.

A misik v6 Pleischmann Jen6 Szombathelyrol keriilt

Szikszira, Reichmann Laura occse volt, sajnos er5s fiziku-

minak dacira a pripeki mocsaraknil tunt el felesege Margit

testvereivel egyiitt Auschwitzba keriilt.

Deutsch csalid s Simon es csalidja a Kurucz patika

volt hizukban a j<5 emberekhez tartoztak, kesobb a harmincas

ivekben Amerikiba vindoroltak, a legidosebb leinyuk Terka

volt, egyik fiuk Miki, ki Amerikaban meghalt.

Bft-mo-h A Pataky Sindor utciban a gyerekek

j6l ereztek magukat Niluk, mert az udvarukban kitiino lehetS-

seg volt a jitekhoz. Bernit Jakab bicsi pipival a szijiban

vegezte szorgalmasan munkajat. Sindor a Major utcin lakott,

5 kiment Amerikiba es igy atviszelte a nehez idoket. Jakab
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zsidd sziwel fogadtak. Mint hitkozsdgi eloljArd 4s elnok

bolcsen iranyitotta es vezette a hitkozsdg iigyeit odaadAs-

sal es meleg zsidd sziwel, Megjelenese reprezentdlo volt,

Kivalo szonok volt, ki a hiticozsegnek es intezmenyeiknek

minden megnyilvAnulAsAn 4s jdt4konycdlu estejen elSadisaval

nagy eredmdnyeket 4rt el es kozmegbecsUlesnek orvendett,

Harmonikus 37 4vi hAzassAg utAn 194o-ben haltak meg egymas

utAn, hiisAgesen kovetve egymAst.

K4t gyermekUk volt, BAla/Bandi, ki 1941-ben orosz -

orszAgban pusztult el 4s le4nya Borika, ki gyermekeivel

itt 41 Haifa mellett.

Flamm oswl4d s A Bolt utca egyik forgalmas uzlete

volt a Flamm csalAd teitil uzlete, amit m4g Jajchenen Flamm

az erlecher jid alapitott 4s ott nevelddtek tizleti 4s val-
lAsos zsidd szellemben gyermekei, ahol jotAkonykodAsokon ki-

vul sok sok micvet 4s jdtdkonysagot lAttak. Herman (HArsli)

volt az idosebb TAlmed-Chochem aki az Uzlet jdtAkonysAgi

r4sz4t vezette, felvigyazott a gajtekre kik kendd vAsarlAs
alatt sokat kosarukba dugtak, Izidor (Jichog) volt a keres-
kedd, ki nagy szak4rtelemmel vezette uzletbket 4s jd zsidd

volt, erlech ember,

Izidor 4s csalAdja Em6, Zoli Ella ferjezett Neumann
nem t4rtek vissza, Herman, kinek k4t gyermeke az 193o-as
4vekben egy tttz kdvetkeztAben meg4gtek, k4t gyermeke Ameri-
kAba vandorolt 5 4s csalAdja egy r4sze elpusztult, de k4t
gyermeke, Gabi 4s KlAri megmaradtak 4s AmerikAba vandoroltak,

Spiro Isr44l Varandbol jott Szikszora, miutAn el-

vette R, C,J, Reichmann leAnyAt 4s sdgorAval Rabbi Eliezer

Blummal egyetembe a Tajre tanulAsnak szentelt4k idejUk nagy

r4sz4t. KAsdbb mint kereskedd is a szabad idejAt tannlAs-

sal 4s jdtAkonykodAssal toltotte, amihez 4lett4rsa Dvajre

is sokban segits4g4re volt. Helyben 4lt gyermekei a hitkoz-

s4g gerinces tagjai voltak. Jdzsef borkereskedd volt

Czeisler Leopold veje ki a Chevre KAdisa keret4be aktivos-

kodott, 2 fia volt, Rezsd, ki fiatalon meghalt, Sanyi kivAld
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felAllitott emlAktAbla hirdette Aveken keresztiil joteteme-

nyeiket.

SAgora volt R. Jankev Preistadt a BAcsbdl idekerlilt

nagy TAlmed Chochem aki nagy kozszeretetnek orvendett. A
nap legnagyobb reszet tanulassal tbltotte As gyakran el6-
fordult kerdeseivel a ChaszAn-Szajfer konyvAben. Szimchesz-
Tajrekor 5 enekelte az En Koelajkenii eneket nagy meghatott-
saggal o A csalAd agai vezetnek Nagy-Megyerre , Pest, Miskolc
Ujhely, es SzikszAn Alt R. Eliezer Wohl ki a j6 BAl-Batemok
kozA tartozott 4a a sAsz-chevre tagjai kozott aktivan reszt-
vett.

Gyermekei Tibor es Laszlo az erlech bocherok tipusai
koze tartoztak, leanyai Magda es Dusi itt elnek. Egyik unoka
Braun Lajos Aveken keresztiil a tiferesz Bachurim egyik osz-
lopos tagja volt.

A Turk csalAd Zsiga (Slaime ZAlmen) fakereskedo es hitkozsegi

aszkAn Talmud tud6s volt, a templom szomszAdja Sniro IzrAel

volt kesobb fia NszAnAl/NAndor y< T }
gyakran bibliai vitAt

folytattak amiben mindkettoenk oriasi jartassAga volt. A

raktAr es a csalAdi hAzuk a F6-utcAn volt. Veje volt Grosz

Emo festekes, kinek Agi leAnya AmerikAban el.

Hartmann Gvula ( Jhuda) a hitkozseg hosszu Aveken

keresztuli Ros-hAkolja. Edesapja H. Jozsefnek a Major utcA-

ban volt vendAglSje, ahol igazi zsidA szeretettel nevelte

fel 7 fiu gyermeket. ElAzAleg UjcsanAlason Altek es ott

szliletett Gyula 1877-ben. Kis gyermek volt, amikor szillei

Szikszora koltoztek, iskolAi befejezese utAn fokonyvelA

lett As 19o2-ben onnAllositotta magAt a fiiszer brancsban.

l9o3-ban nSsult a Kassa melletti MiszlokArAl Parkas

Irenket vette felesAgiil. Mindketten szorgalmasan dolgoztak

becsiiletesem . Az egAsz vidAken hires volt korrektsAgUk. tiz—

let vezetAsuk szinte egyedulAllA volt. Piiszer angro uzletiik-

be messzirol jottek vAsArolni. Az elsA emeletes hAzat Api-

tettek SzikszAn, ahol mindenkit nagy kedvessAggel As meleg
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keresztiil mindennel ellAtott.

Pia, SmuAl, gyermekei voltak R. Jozsef aki sokAig

hitkozsegi elnok volt, R. Moritz , aki minden purimkor az

osszes szegAnyeket pompAs lakomAval vendAglil latta As 0 sa-

jAt maga szolgalta ki a vendAgeit. Vili Debrecenbe keruIt

es veje volt R. JAnkev Fuchs nagy TAlmed-Chochem aki sok

even keresztiil a sAsz Chevra nagyrabecslilt elnoke volt,

fiai voltak SAndor , Emil , stb.

A BuchAlter csalAd ; Cvi Silberger es csalAdja: Majse

GlAtter es csalAdja; A Fried csalad vigkedAlyii aktiv Jankev

AvrahAm sok ideig ros-hAkol volt. Gazdag emberek voltak, o-

kos emberek leszArmazottja Dr. Fried Lajos nagy ambiciAval

vett rAszt a hitkozsAg eletAben es Aveken keresztSl egyhan-

gulag vAlasztottAk a hitkozsAg elnoki tisztsegebe.

Fried Maxi As Fried Vidor ismert szemelyek voltak;

a tomori Braun csalAd Tomoron gazdAlkodtak de SzikszAn Al-

tek As tevekenykedtek a hitkozsAg keretAben, jotekonykods-
suknak hire volt, gazdAlkodtak de a mAly vallasossAg irAnyi-

totta minden tAnykedAsliket

.

R. Eliezer vdsArolta meg a birtokot As kezdte el As

a megbecslilAs As tisztelet jelAlil mindenki R e Eliezer To-

momak hivtAk. Gyermekei pAldAjAt kovettAk.

Veje volt Rabbi Jichak Meisels . Kbnyvet adott ki es

szorgalmas tanulAssal tbltbtte idejAt.

Fia R. JAnkev Tomor apja nyomdokain haladt, minden
zsidA ligynek tAmogatAja volt. HalAla elAtt 3o hold foldet
hagyott a hitkozsegnek ami nagy osszeget jelentett uj

templom ApitAs cAljAra, de idokozben a templom leAgett As

a hitkozsAg a rAgi templom felApitAsAre akarta a pAnzt fel-
hasznAlni, de fia mAskAp Artelmezte Apja vAgrendeletAt As a
hitkozsAg elAljArAsAgAt din-tajre elA hivatta, ahol a dontes
a hitkozsAg javAra dAlt el As a foldet fia R, Doved megvA-
sArolta As a penzbAl felApitettAk a templomot, amely falAn
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Rabbi Hilei Lichtenstein egy leAnya is ott fekszik,

A Stamberger csalAdok JchiAl Mordechaj es mellette Joszeff

Smuel es felesege MirjAm, fia Arje 4s a kozelben a masik

fia Jehuda es az orvos Jisoszcher 4s feles4ge Eszter, Cvi

Muller 9 M4ir SArmAn, Majse Cvi Jonap 4s felesAge, Bliezer

ben NAftAli Braun ,
Cvi JAnkev ben Smiiel PinchAsz ben BAruch

Plesch Aszalorol 1897-ben, talaltam oreg sirkoveket amin

igy voltak felirva BergAmin ben Jakov , AvrahAm ben Perec,

SmiiAl ben BinjAmin, Hinda SchlAsinger, tfo szn Nete Berger,
- m4g sok sirko letoredezve 4s az ujabbak ledontve, Ot, sot

hat generacio is talAlhato a szikszdi hitkozs4gben,kik egymAs

utAn folytattAk 4s 4pitett4k a csalAdi iizletUket,

CsalAdoks A Bacri csalAd volt az elso nagy jdtAkony-

kod6 9 kinek segits4g4vel leraktAk a hitkozs4g alapjait;

Reich csalAdok kb, llo 4wel ezelott jottelc Szikszora JAnkev

Chajim egyik fia volt Oser Cvi 4s SmiiAl Jichog, kinek gyer-

mekei voltak Jeno 4s Emil, mindketten kereskedSk a P6 utcAn,

szorgalmas, torekvo emberek voltaks a Stamberger csalAd

foldbirtokosok voltak 4s aktivan rAsztvettek a hitkozsAg

4let4ben Jchi4l M, hosszu Avtizedeken kereszthl iskola-szAki

elnok volt, Rokoni szAlak fiiztAk ossze 5ket az Adler 4s

Priedl , Dobo csalAddal 4s kesobb Erno leenyAt elvette Dr,

SzegAl „Markusz mint hadirokkant a nagy Trafik joggal rendel-

kezett 4s Vilmosnak papirlizlete volt, A Brody csalAd szin-

t4n az elokel5s4ghez tartozott,

A Reichman csalAd 115 Awel ezelott jott Szikszdra,
R, Cvi Jankev a Per4nyi birtokAbdl vAsArolt 4o hold fdldet
4s mint a szegenyek nagy pArtoldja eg4sz PelsomagyarorszA-
gon nagy hirre tett szert, minden vandort egy klilon lakosz-
tAlyban fogadott, ahol gondoskodtak a teljes ellAtAsrdl.
0 maga inge alatt zsak-ruhAban jArt, cipdjebe kovet rakott
hogy min4l jobban sanyargassa magAt, HAtfSn 4s csiitortdkon

bojtolt , de egyiitt lilt a csalAd asztalAna hozzAtartozoival
hogy lAssa a jo falatokat, amelyeket megvont magAtol,

Vejeinek a Iegel5kel6bb CAdikokat vAlasztotta, Rabbi
E,Blum, J, Sapiro, R, Jhuda Horovitz, akiket 4vtizedeken
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sen. Rabbi Jchiel M„ Mizlotsov mondotta "Eletem aldasos

volt, mert semmit sem kivantam addig, amig nem volt kezem-

be" „ JosAg, szerenyseg, m6ly vallasossag, igenytelenseg,

egymAs megbecsiilese , tisztelete es hatartalan segitdkesz-

s6g jellemezte Sket mind eletlik v6geig„

A legszegenyebb zsido Testverunk eletet is ragyogdvA

tette a csalAdi szellem erkolcsi szepsege , a vallAsossAg 6s

a tdratanulAs szentseges igyekezetUk, amikor minden nemze-

d6kben iddt talAltak a tanulAshoz 6s szeretetet a vallAsi
0

torvdnyek megtart6s6hoz, ami elkiserte Oket es leszarmazot-

taikat eg6szen az utolso szomoru iddig.

Miutan 1945-ben eleg lelkierdt ereztem magamban,

kitamolyogtam a temetdbe, hogy ott a r6gebben nyugvd oseink-

t6l erot meritsek az arvan maradt szomoru elet elviselesehezo

JArtam a sirok kozott egy egy kpitl thilemet mormolva

lAttam a sok mohAtol benott 6s a foldbe besiillyedt sirkove-

ket, arra gondoltam, hogy mindegyik egy egy esalAdnak es

generacidnak titkait orzi 0 Papirt vettem kezembe es anelkiil

hogy tudtam volna ki nyugszik alatta felirtam Heveket, sok
volt ahol csak egy egy betut lehetett mAr csak kiolvasni

vagy egy egy szot vagy halAlozAsi dAtumot vagy heber nevet. .

„

TalAltam egy sirkovet a regi temeto elso soraba,

ahol az elsd telepesek sirjai lehettek Jazelim a n6v a dA-
tum nem olvashatd, emellett Gezel, akit Xyrahamnak hivtak
lAthatd volt a halAlozAsi 6v 1776 ijjAr 24

.

LAttam a Bassovi sirkovdt, ahol egy nehAny szdt el-
lehetett olvasni, de az iddpontot nem tudtam kivenni „ Sok
n6v, fArfi 6s ndi, lAttam sirokat, akik a pestis jarvAny
kbvetkezteben haltak meg egymAs mellett egesz csalAdok,kik
szinte egy nap alatt haltak meg 0

Rabbi Schbnfeld, ki oly sokat tett a betegek6rt azon
a reszen fekszik, ugy latszik 5 sokkal k6sdbb halt meg,hogy
ugy rendelkezett, hogy ott mellettiik legyen nyugovoja»
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lehetosdgek szerint minel tobbrdl megemlekezni , olyanokrdl

kiket en magam is ismertem, vagy hirbol, elbeszelesekbdl

jutott tudomasomra.

Sajnos itt sem lehet teljes a n4vszam, hdromszdz 4v-

nek alkotdit, tevdkenykedo i t 4s jd drdga zsido testvereink
neveit keptelenseg manapsdg teljesen osszeallitani.

Mind drdgdk 4s 4rt4kesek voltak, lehajtott fejjel k4-

rek "Mchilet 4s Szlichet" mind azoktdl, kiknek nevei (Choli-

le) 17 drizz kimaradna nem rosszindulatbol, mert en csak

foldi gyarld ember vagyok ki eml4ket szeretn4k dllitani e-

zen konyven keresztul Mindannyiuknak , kik ott fent a magas

Egekben a Mindenhato tronusa korijl figyelnek benniinket 4s

t4nyked4siinket, jdl tudom, hogy ez a r4sz a konyv legnehe-
zebb r4sze, hisz mindenki szent m4r kozottiik de a Mindenha-

td ldtja lelkem 4s torekvdsem cdljdt 4s bizok benne, hogy
bennefoglaltatik mindenki, ki rovidebben , ki hosszabban,

kinek csak neve vagy hasonmdsa, mert mind egytdl-egyig min-
den generdcidban peldakdppeni eletet elt 4s minekunk Nevu~

ket 4s mukodesllket drdemes emlekezetiinkbe zdmi.

"twin
A Tdrdban irva van / n« o»*wn... -ra m»n pan waiVi"

"Vlubds hdkohdn mido bdd. . . vh4rim es hddesen". "A koh4n
oltse fel az egyszerli kenderbdl kdszlilt ingAt. . . 4s emelje

fel a hamut".

A szentirdsunk megtanitotta az emberek viselkedAsi
modjdt ezzel. Hogyan kell viselkedni 4s generdcidkat nevei-
ni, hogyan kell egyszerli oltozetben tdrdt tanulni, micvet
4s jd cselekedeteket vdgrehajtani. Vlubds hdkohdn mido bdd
(a kohdn kenderbdl kdszlilt inget vett) egyszeru anyagbdl,
egyszerli ing de tiszta, hogy legyen pdldds 4s utmutatd md-
soknak az bltbzekeben 4s viselksdeseben. Vhdrim esz hdde-
sen (4s felemeli a hamut), hogy el ne csavarodjon feje hisz
0 kirdlyi megbizott 4s mondja 4n koh4nita vagyok, feloltazdk
sz4p kirdlyi bltozdkben, hogy az emberek jobban tiszteljenek
hanem igy 4s ha sziiksdges le is hajol a hamunak a felemelA-
s4hez is. Ez jellemezte Oket mind egyszerlien mindenre k4pe-
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gevAltige erlecher jid oriasi msziresz nefessel.

Odahaza nagy csalAdja volt As az eltartas gondjai
nagyok^ie 0 neki van ideje segiteni mindenkin . Put valosag-

gal az utcAn, mindig micvek utan, itt matan-bszeszer, ott

chAcbnuszesz-kAle, pitjen nefes. 0 latta azt is, hogy mi

van a videken, es lAtta hogy van es tudta mikeppen kell

segiteni

.

Sokszor, mikor a videkrol szekerrel vagy gyalogosan

visszaerkezett, elso utja volt folytatni azt a micvet,amit

mar felbe hagyott, avagy talAn mar ujat kellett elkezdeni.

A msziresz nefese azonban nem allt meg a helybeliek-

kel szemben, mert amikor Szlovakiaba elkezdodtek az UldozA-
sek es jottek a menekiilt zsid6k p akiknek AlelmezAsAn kivul

tartAzkodAsi engedelyekre es hamis papirokra volt szlikseguk

ApAmmal Pleischmann Jhlide ( Jenovel) egyutt szAllitottAk Ale-

tuk kockAztatAsAval a hamis papirokat a zsidok megmentese
irAnyAba (az Arul6 es hAborus bunos Kis Emon keresztul, aki

drAga pAnzArt szerezte a papirokat es aztAn 6 jelentette fel

6ket (amiArt mindketten a HidasnAmet-i kAmelhAritoba kerlil-

tek, ahol nagy kinzAsok utAn buntetoszAzaddal a frontra

kiildtAk, ahonnan sajnos nem tArtek vissza a pripeki mocsa-

raknAl

Az volt mindig a jelszava; nem vAmi a segitsAggel

a 12-ik ArAra, mert akkor mAr chulile kAsS. Egy idoben Al-

sovadAszon laktak, de a micvek ugyeben Szikszon jArt„

HAt gyeimeke kbziil sajnos csak ketten maradtak Alet-

ben, KlAri (HAberfeld) AmerikAba As Mendu CanadAba.

Ok Mindannvi aw s

Itt sorakoztatom 6ket sorban a szikszAi hitkozsAg
tagjait egymAs utAn abban a remAnyben, hogy igyekeztem a



- 165 -

iinnepek elott mar patakokba folytak a konnyei az utolsA pad-

ban lilt a fal mellett tAlesszal beboritva feje zokogott,i-
mAdsaggal teli szavai elcsuklottak,semmi ketsegUnk nem volt,

hogy levezekelte konnyeivel a nem-letezo buneit is.

Amikor a szent napokon elhangzott torkAbAL ott az utol-
so padbAl a felelemtol reszketo "HAmelech" mi gyerekek mind-
annyian az Eg felA tekintettiihk, hogy nem nyilott e meg va-
losAgban az Eg kapuja. Kellemes szAp hangja az iinnepekkor

a polgAri lakossAgot is vonzotta, kol nidre estejen a polis-
ban sokan voltak idegenek.

Ribajnaj sel Ajlom ! Hova tiint el az az id6, amikor

a CAdik Rabbi LAjbis Jungreisz szivig meghato pszikede -

zimreja utan R. Mordche gyonyorii sachresza kovetkezett As

R. J. Jichog elkezdte a "Hinni hauni mimAszt" es a NszAne

tajkefnAl mar nem volt szAraz szeme az egAsz szent gylile-

kezet kozott senkinek, az AvajdenAl mAr mi is gyerekek sir-

tunk, mert ereztiik, hogy a szent imAk osszekotottek bennlinket

a Jo Teremtovel. Ket gyeimeke volt R. Mordchenak Vst
Doved LAjb V’n gondorbe csavart pAjeszAval, As Peszele

az elkenyeztetett kis leAnyka. Sajnos Mindannyian az Atko-

zottak gAzkamrAjAba kerultek.

Csak egy mAchszerAt sikeriilt megtalAlnom As amikor a

BnA-BrAki Ch. ChAszAm Szajfer templomAba ahol mArvAnyba vAs-

ve ott van az 5 As a tobbi DrAgAink neve, viszem magammal

a konnytAl megsArgult ImakonyvAt, hogy emlAkezzerek RA As

az egAsz szent gylileke zetre As a mArvAnytAblAra >ekintve

magam eldtt lAtom SzikszAt, amikor DrAga templomunkban a

szentek hangjai szemeinkre konnyeket As leirhatatlan ArzA-

seket varAzsoltak. Amikor a magasztos erzesektol Athatva

AreztUk a JAsAgos Mindenhato KozelsAgAt.

R. Slalme Eliezer Ziszman Rubin

(Jolel sajchet volt Ki jArta a vidAket, egAsz Alete

nagy jAmborsAgra vallott, amibe belevegyiilt EdesapjAnak az

encsi CAdiknak R. Mordche Rubinnak jotulajdonsAgai . Egy
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R. Avrahdm Krauss y T kivalo eloimddkozo , kozszeretetben
dlt, tbbb mint 20 even keresztiil ds innen a papai nagyhit-
kozsdghez vettek fel.

R. Abe Lefkovics V

t

is a jo Sajchetokhoz tartozott.Dom-

rddrol keriilt Szikszdra.

R. Jankev Jichog Griinfeld Vst Mezocsatrol keriilt Szik-

szdra 8 gyermekiik volt. Mely vallasossaga es rendithetetlen

hite csoddlatos volt. Mindig kdnywel kezdben jart es a

sechstiblben a szabad-perceit is kihasznd-lva a konyveket

bongeszte. Minden vdgas elott megvizsgalta keset es gyak-

ran kereste a Rabbit, amikor valami egesz kicsi ketest ta-

lalt.

Kellernes, mindig mosolygd arcu es jd eloimddkozd
volt, nagyon szep niiszechal, harom evtizeden keresztiil volt

ndlunk. Boles volt kihez kiilonosen az ifjusdg tanacsert

fordult. Hdzunk forgalmas volt a cheder es az iskola udva-

rdn R. Jdnkev Jichdgnak mindenkihez volt egy-egy jd szava.

Sajnos gyermekei koziil esak egy leanya tert vissza, lea, aki

Amerikaban el.

R. Mordechdi Wider y»ST R. J.J. Griinfeldnek volt sajehet

tdrsa ds mdg most is ha rd gondolok, konnybe ldbadnak sze-

meim, mert egy betdmt, igazi erlecher jidet ldtok magam e-

I6tt, ki viselkedesdvel ds odaadd meleg zsidd szivevel mind-

annyiunk eldtt csoddlattal dllt, szereny ember, kinek sokat

betegeskedd Felesdge sok gondot okozott, de soha senkinek

errdl nem panaszkodott, mindig venddglednyok segitettek

Ndluk.

Az egyik rokonfiu, ki ndluk nevelkedett Homonndrdl

keriilt oda, jesive bocher lett, rossz gyerek ldvdn sokat

kikapott, de sokat segitett nekik. Rivnerjanak hivtdk ds

a hdboru idejen dacara tortnyelvii magyar nyelvdnek nyilas-
nak oltozve sokat segitett a pesti gettdban dlt testvdreken.
Egy rosszul irdnyitott bomba oltotta ki fiatal eletet.

R. Mordche eloimddkozdsa minden szivbe behatolt, az
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Sajchet As bajdek az Allat levAgAsa utAn ismerettel

kellett lennilik az Allat tUdejAnek vagy mAs rAszAnek meg-

vizsgAlAsAra . Sajchet volt mAr az elsd iddktSl kezdve is,

amikor csak nAhAny csalAd lakott SzikszAn, es sokan kozti-

lUk hetenkAnt vidAkre is jArtak.

Hosszu Avtizedeken keresztUl a nagy Allatok vAgAsa

miatt kAt Sajchet volt. Kiknek szigoruan kellett venniok rAszt

minden nagy Allat-vAgAsnAl

.

Nem volt sajnos lehetSsAgem osszegylijteni az osszes

Sajchetok nevet, mert az egy hosszu nevsort kepezne 4s inert

keptelen vagyok azt eloAllitani. De a Dmrufc a "SzemAlyek ter-

m4szetben 4s nagysAgban ugyanazok, mind egytdl-egyig szent-

Aletli, nagy msziresz-nefessel rendelkezo Szentek vol tak,kik

odaadAssal neh4z koriilmAnyek kozott v4llalt4k a hitkozsAg

keret4ben sokszor eron feliili feladataikat, ami a zsidAsAg-

nak egyik alappilArAt jelentette. Hisz sokan az Ok pontos

4s higi4nikus miiveleteikkel kerliltek be AvrahAm OsatyAnk

frigy4be

.

MUkodAslik 4s 4letm6djuk a Rabbi 4s a hitkozsAgi tagok

ellendrzAse alatt volt 4s a ch4l4v (vAgdkAs) csorba. nAlkiili

4less4g4t minden idSben a Rabbi vizsgAlta fellil hetenkAnt,

vagy barmikor, amikor sziiksAgAt talAlta,

LakAsrAl As tlizeldrSl a hitkozseg a fizetAsen kiviil

gondoskodott , els6 iddkben a vAgatAsi dij az ov4k volt. A

sajchetok kUlonos megvAlasztAsAra, erlechsagukra jellemzA,

hogy SzikszAn egyetlen sajchet sem bregedett meg, a temetA-

ben nines eltemetve, mert minden alkalommal nagy hitkbza4 -

gekhez keriiltek, ahonnan elAbbi szellemben folytattAk funk-

cioikat.

EzernyolcszAzkilencvenes Avekben bevezettAk a vAgAsi

dijat (gabella) ami a hitkozsAg kasszAjAba futott be, kivAtel

volt a Jom-Kipur elAtti (kAporek) vAgAsi dija, ami a sajehe-

tot illette meg. A Sajchet fizetAs a Rabbinak a fAlfizetAse

volt As a 2 sajchet kapta egytittesen a Pdrabbival hasonlA

fizetAst.



- 162

be Apitette hAzAt, haza nyitva volt minden ember elott As

ott gyiilekeztek TestvArei Avrol-evre mikor talAlkoztak a

mb. Edesapjuk JArcAjtja alkalmAbol.

Apja jesivajaban szivta magaba a tan UdvozssegAt

,

4s az volt utravalAja egAsz AletAn keresztlil. A deportacios
id6ket a garliczi taborban toltotte es ott halt meg 1945-ben
AdAr h6 26-An.

Rabbi Eliezer Weiser - rn'n awmn

keriilt Szikszora mint R. Jiszroel Goldstein veje,

az elso idoben lilt 4s tanult 4s apAsa biztositotta ellAtA-

sukp szorgalmassAgAval 4s tudasaval a 937 4vben jesivdt

alapitott, ahol 0 sajAt maga iranyitotta 4s tanitotta a siu-

rokat az orszAg kulonbozS helyArdl jo tt . bocherokat , kiknek

ellAtAsArdl is sajAt maga gondoskodott, a jesivAban kozel

4o bocher tanult szorgalmasan, eg4sz a 42 Avig, amikor a

hatosAg megakadAlyozta 4s az akkori neh4z helyzet miatt

kAnytelen volt a jesivAt feloszlatni.

Rabbi Eliezer Weiser a szerAny erlech emberek tipu-

sa. A hAborut egyedUl Atveszelte, hAboru utAn visszajott

Szikszora, de rovid id6 mulva Miskolcra koltbzott As onnan

is tovAbb utazott.

Jelenleg BAcsben 41 csalAdjAval As ott mint Rabbi

folytatja a thAresz hAkajdes utjAn eletet.

Sa.ichetok :

A Sajchetok (metszSk) kivalasztAsa mindig a helyi

rabbit61 fiiggbtt, aki a jelolt vAlasztasAnAl szigoruan a

torvAnyek elSirAsAnak megfelelS erlech egyAnek johettek

szAmitAsba, kik a megfelelS kepesitAs utAn Rabbik Altai

vizsgAztatott As megfelelS bizonyitvAnnyal ellAtott kizA-

rdlagosan "Talmod-Chochem" kiknek az el6imAdkozAsban 4s a

T6ra felolvasAsban jArtassAggal As kellemes hanggal kellett

rendelkezni

.
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tAlesszal 4s tfilnnel, az S.S.-ek agyba-fAbe iitbttAk, mAr
ezutAn is, amikor utolsA erejAvel elmondta a SmA JiszroAl-t
4s a Viduj im4t, agyoniitottAk 4s ott hagytAk At a szent vA-
r4nek tocsAjAban Hchl.

A tAlesz 4s tfilin visszaszAllt a 1. Rabbikhoz, a
konyvet Sije Berger nemAnyi talmudista vette magAhoz...
4s most irja tovAbb hadd emlAkezzem meg nAhAny sz6val a
nagy RabbirAl 4s nagy EmberrAl, aki oly kegyetleniil pusz-
tult el - aki mellett heszpedet sem tartottak, az utolsA
utjAra senkisem kisArte As talAn fAjdalom leimi talAn..

.

m4g kAver jiszroelhez sem juthatott, As talAn mAg egy mo14
imAt sem mondhattak sirjAnAl, hisz akik vittAk nem tudtAk,
mily nagy szentAletU embert CAdikot vittek. .

.

Nagyon rokonszenves volt a szikszAi Rabbi, ugy is
mint Rabbi As mint ember. AzelAtt nem ismertem. Kortilbeliil

35 Aves lehetett, karcsu, nyulAnk magas termAszetU. KitU-
nAen beszAlt magyarul, de lAgy, kissA jiddis hanghordozAsu
kiejtAssel, nagyon jA hireket mondott mindig, sohasem iilt

tAtleniil, szAja mindig mormolt vagy imAt, vagy tArAt, aze-
meibol becsliletessAg Aradt ki.

- Eddig a naplA. -

Mit fuzhetUnk mi, volt szikszAiak ehhez hozzA.

Fajdalmas sziwel kell felismemUnk a mi szeretett Rabbin-

kat, ki hiveivel egyiitt a Kidus-hAsAm oltArAn Aldozta fel

szent lelkAt. Legyen szent emlAke Aldott orokkA z.c.l.

Rabbi Oser Anefal Schiick _ 5 >m3K *nnt sin

Rabbi MenAchem Mendl Schiick legidAsebb fia volt«

Az els5 vilAghAboru idejen OngAn volt rabbi, de lakhelye

Szikszon volt, hiisAges kovetAje volt megboldogult ApjAnak.

FelesAge a berettyAujfalusi Rabbi MordechAj Friedmann volt
leAnya, kivel szAp harmonikus Aletet Altek.

A szikszAi bAlbAtemok elAkelAsAgAhez tartozott ked-

ves kozvetlen erlecher ember volt, ki az Asi Tajre szellemA-
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" A szikszAi Babbi 11

A gyermek testi jAtevAje volt Lovy DAvid, de az igazi

AletmentA lelki teren, ami ott a lAgerben a legfontosabb volt

a szik8z6 Babbi volt, ki elArasztotta a fiut bizadalmas re-

mAnyekkel.

A blokkba lApAskor mint AllandA kAp tArul elenk Jung-

reisz Rabbi, aki az ablak mellett a kis padon til As a kis

konyvbAl imAdkozik vagy tanul. A Babbit lAgertArsai szaba-

takaritAsra vagy mas iiriigy alatt a blokkban hagyjAk es 0 ott

til As tanul vagy imAdkozik As biztatja a lAger lakAit a jobb

jovA remAnyAben.

- Honnan a konyv Forabbi ur - kerdezem.

- A szomszAd blokkban kaptam, ott nagy lengyelorszA-

gi Rabbik vannak - volt a vAlasz.

Es valoban a munka utAn ott lAtom 6ket, egytitt tanul-

nak a szikszoi Rabbi As a lengyel Rabbi tArsai az ablak mel-
lett. -Milyen messze vannak mAg PArizstAl?- kArdezem, An u-
gyanis blitzre (villAmra) gondolok.-Hol van mAg PArizs - fe-

leli a Rabbi - csak mAterekrol van sz6. Mindig ugy fejezte
be szavait; "minden nagyon jo lesz".

A rAdidszereldktdl kapta a Rabbi a hirt amikor a
blokkban maradt. Egy este, amikor munkArdl jovet a blokkba
lApek, levert hangulatban talAltam a Rabbit. Az oka felol
senki sem tudott felvilAgositAst adni, vajjon mi kellett
tortAnni. A reggeli Apelra gondolok, ahol mindig egy cso-
portban Alltunk a Rabbi Jungreisz, Dr. Wassermann, NAmeti.

MAr As egy Arje nevezetii mind szikszAi, aztAn nemAnyiek,
kAt talmudista, Berger As Dr. Lavon fiAval. A Rabbi ujra
elismAtelte kArdAsUnkre "hogy minden nagyon j6 lesz.

"A szikszAi Rabbi MArtiromsAga"

.

Sziviinkbe ismAt nagy tir maradt, a szikszAi Rabbival

sajnos nem jA tortAnt, mert imAdkozni talAltAk a lAgerban
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adra 4s ahogyan 4tlepte a kUszobot. A rebbe mar azzal fo-

gadta, es tit mer ldjd ober R. Lajhis ihr hat verspdtigt

(sajndlom Rabbi L. mdr elkesett). Erre 6 a foldre borulva

konyorgott, hogy hajlandd minden aldozatra, de a Rabbi a

Szent Cadik elbeszdlte, hogy mi tortent: Pentek delutdn pdr

oraval sabesz elott odajott egy ketsegbeesett asszony egy
lednydval, kinek vasamap delutdnra -volt kitUzve az eskuvo-
je, de hidnyzott a volegenynek beigdrt teljes hozomdny es
kijelentette a vdlegeny apja, hogy csak akkor lesz meg az
eskiivo ,ha vasamap delig meg lesz a hozomdny 4s a kozseg
Rabbijdhoz le lesz teve„ Tekintve 9 hogy nem sikerlilt el6-

teremteni es a partinak visszamenetele oridsi szegyennel

4s fdjdalmat jelentene, a sztropkovi Cadikhoz jottek segit-

s4g4rt

.

A Cddik mindjdrt kiildte a tdviratot a szikszoi Rabbi-
hoz, hogy joj jon azonnal, mert ezen nagy micve segits4g4vel
nyitva az Eg kapuja. Vdrtak 4s egy f4l 6rdval a szombat
bekoszontdse elott, miutan nem 4rkezett meg a szikszoi Rabbi,
meg4rkezett Pozsony kx5rny4k4r5l egy hazaspdr, k-jk 15 dves
hdzassag utdn gyermekte lenk 4s miutan a sztrepkdi Cadik
eldadta kerdset , aaonnal lefizettek a szuksdges penzt az
epedezve vdr<5 anya 4s lednya kezdhez. A Rabbi megdldotta
oket 4s a Jdsdgos Mindenhatd az alddst valora is vdltotta.

A viszont tdvirat csak a szombati napon drkezett,

amit nem bontottak ki, de mdr ugyis k4s5 volt.

Zokogva k4rte a Rebbe tovdbbi segitsegdt, Ki megi-
g4rte neki, hogy az adott esetben ujra hivatni fogja. De a
sors mdskdnt akarta. Az elsdk kozo tt cipelt4k el a kozsdg-
hdzdra 4s a Tora felszerel4seit kellett magdval vinnie. A
ldgerbe kerult, hoi mindenki , ki ismerte pdldakdppen emliti
a szikszdi Rabbit.

Itt kozlom dr. Lavonnak, ki 11 4ves fidval volt a
plasovi ldgerben, ahol a szikszdi Rabbi rendithetetlen hite

4s a Mindenhatdba vetett rem4nye oly hatdssal voltak redjuk,

hogy annak tulajdonit ja, hogy dtydszeltdk a szornyu iddket,

az itt kovetkezd elbesz4l4s4t:
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latt drezhetd volt az igazsdgos szent szellem. Behunyt sze-

meibol kifolyt drdga konnyek vegigfutottak sakdlldn ds onnan

a Mindenhatd arany kelyhebe.

Ha ldttuk <5t, oly biztonsdgban ereztuk magunkat meg

akkor is, amikor a hitkozseg mdr csak brag ds beteg emberek-

bdl dllott. EgyszerUen csak azt mondhat juk Rdla, Rabbi Ldj-

bis Jungreisz a szikszdi Rabbi szent volt egdsz dletdben,

ds mindig csak surra torekedett, hogy hivei kovessek Ot az

diet minden vonatkozdsdban, ami nagy reszben sikeriilt is,

mert hivei kovettek 6t ds tanitdsait ds tanitdsai szentsdge

most is peldakeppen dllanak mindazok eldtt, kik ismertdk.

Rabbi Ldjbis gyermektelen volt rl. ds ennek megvdl-

toztatdsdert mindent elkbvetett. Bejaratos volt Kassdn a

sztropkoi Cddikndl, ki imdival es a gyermektelen apdnak egy

nagy mieve elkovetdsevel sokszor gyermekdlddst eszkozolt ki

a Mindenhatdndl olyan esetekben is, amelyeknel 2o dvi hd-

zassdg utdn az orvosok odr lemondtak a gyemekdlddsrdl.

1935-ben mondta el Rabbi Jungreisz az egdsz gyiileke-

zetnek egy perek tanuldsa kozben, nagy zokogdssal az itt
kozolteket.

Egyik ldtogatdsa utdn megigdrte a sztropkoi Cddik

hogy az adott iddben, amikor a szikszdi Rabbi reszdre nyit-

va lesz az dg kapuja, drtesitest fog kUldeni. Egy pdr hdnap-

pal rd egyik pdntek ddlutdn 3 drdval a szombat bedllta elott

tdvirat drkezett Kassdrdl, amelyben Uzeni a Rabbi, hogy Rab-

bi Ldjbis jojjbn azonnstl Kassdra. A tdvirat elolvasdsa utdn

gondolkodott a szikszdi Rabbi, hogy hogyan hagyja egyedUl

sdbeszra a khilet, pereket kell elotanulni, megjbttek a je-

sivekbdl a fiatal bdeherok, kiket ki kell hallgatni, 3 drd-

val sdbesz eldtt elindulni a hatdron kereszttil. Mindezeket

figyelembe veve ugy hatdrozott, hogy kiild vissza egy tdvira-

tot ds benne kozli , hogy rdgton a szombat kimenetele utdn

utazik oda ds a Rebe vdrjon.

Hgy is tortdnt , szombat este dtutazott a Rabbi Kas-
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ben is, amiben 6 segithetett. Szigoruan a Tdra elSirasoknak
megfelelden, ezen a tdren oseiknek szellemeben nem isinert
semmifele megalkuvdst, vagy egyesseget, kepviseloje ds hir-
detdje volt a Tajrasz Emesznek.

Az elddllott problemdkban megfontoltan cselekedett,
vigydzva, hogy cholile senkit sem sertsen meg* Chdszid volt
de Khilejdt sdbeszra sohasem hagyta el, de hetkoznap sem
tobbre, mint 24 ordra.

Rabbi Ldjbis Jungreisz Madon sSiletett, ahol 13 eves
kordig nevelkedett anyai nagyapjdndl R. S. Teitelbaumndl,
mert apja Rabbi Majse Slajmo Jungreisz csengeri Rabbi fiata-

lon meghalt ds Edesanyja a szentpdteri Rabbihoz ment fele-
seglil.

A Bdr-Micve utdn nagybdtyjdhoz , Rabbi Hers Dik S.a.
ulyhelyi nagy Gdonhoz keriilt es ott tanult valosaggal ejjel
nappal, oridsi szorgalonanal . A Besz-Hdmidrds falait csak
pdnteken ddlutdn hagyta el, amikor a sdbesz elokesziileteit
tette.

Nagybatyjdtol a Cddik Rabbi Hers Dicktol V'xt

etvette jdtulajdonsdgait, szerdnysegdt, a gevaltig nagy
Jiresz sumdjimjdt, tanuldsi rendjdt, a vilagtol valo elzdrt-
sdgdt, a nagy •' nans " "Ahdvdsz Jiszrodl"-ja
mind attdl a szenttol vette dt, ki egesz eletet a Jdsdgos
Mindenbato szolgalatanak szentelte. A szent komyezet kiha-

tassal volt egdsz eletere. Minden zsido Ugydt sziven visel-
te, egy kis chdder gyerekkel is kdpes volt foglalkozni, hogy
tanitsa, hogy megmagyarazza, hogy kbzelebb vigye a J6-Terem-
td szeretetebez.

Reggs lenkdnt megszervezte a kesSbbi mipyenokat es a
templomba ott maradt sokdig, hogy beszdmithassdk a tiz kbze,
mert csak igy volt teljes a minyen..

.

Tanitott ds tanulasdba be levegyUlt az az oridsi remdny
drzet, amely minden tdnyte desdben drezhetd volt. Beszddei a-
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biztonsdgos erzest. Lattuk Ot minden nap, minden tenykedeset,

lAttuk nagy-nagy igazi erlechsegdt, ldttuk 4s 4reztiik, hogy

minden gondolata 4s cselekedete a Josagos Mindenhatd irdnt

drzett hatdrtalan nagy szeretetevel volt teletiizve.

£reztiik mindig Nagy 5 a Szent mindig vellink volt

mindenben 4s mindeniitt, 4rettUnk 4s veliink imadkozott, ve-

lUnk tanult, bennlinket serkentett m4g akkor is, amikor a kard

ki volt nyujtva szent feje folott.

Nektink hirdette minden egyes alkalommal, hoi tobbek-

nek, hoi egy4neknek azt az 6ri4si dr4ga brokos zsido szava-

kat ( solts hubn betuchn) "remenyke djetek" 4s az 0 altala

bel4nk neveIt 4s bel4nk szuger41t remeny kisert bennunket

a szomyU iddkben amikor m4r - mar jar tanyi eronk sem volt,

amikor azt hittuk 4s szinte lattuk, hogy itt a v4g.

Megtanitott bennunket bizni legenddba illo betuchnjaval,

megmutatta megtdntorithatatlan msziresz-nefesdval, hogy egy

zsidd embemek a hite vallomdsdban meddig kell elmennie. Hogy

a Mindenhatd szeretet4be, a micvek betartdsadrt meddig kell

egy emberaek elmennie

.

Tudta, hogy a lagerben felvett tfilinbe vald imad-

koz4s4rt 4let4vel fizethet 4s m4gis megtette, nap-nap utdn,

amikor egyszer tfilinnel a fej4n a smA Jiszro4llal a szent

sz4j4n Utott4k agyon a Mindenhatd szent nev44rt mindig ma-

gAt felAldozni hajlandd CAdikot, ki ott a poklok-pokldn is

kiemelksdett az embertdrsi szeretet 4s az onfelaldozAs te-

r4n.

Eg4sz 4lete tovisekkel volt tele, gye rmekkorAto1 so-

kat ezenvedett, de sohasem panaszkodott senkinek. A vid4m,

mosolygd 4s segits4gre k4sz Babbit, aki jd tulajdons4g4val

jdval tulhaladta az emberi Atlagot. Nem vdletlen, hogy a

szikszdi hitkozsdg mb. aposa halAla utan eldszor ddjenkdnt

hivta meg, 4s felismerve benne a nagy 4s m4ltd embert va-

lasztotta Ot Habbi MenAchem br6kos4v4, ki nyomdokain haladt

.

A hivdk bizalommal fordultak hozzA, minden ligyes-bajos dol-

gaikban is, aki szivesen segitett tanAcsadAsban vagy bdrmi-
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OdaadAssal nevelte 8 gyermekAt, kik koziil ketten Rabbi AllAst

toltottek be. Rabbi Simon b"XY ki fiatal korAnak dacAra

mAr a nagy Rabbik kozA szamitott ( *PK'to’?3R|? )

lakompaki (egyike a aeva khileszbol) Rabbi Majse Deutsch

utan volt ott Rabbi. A masik fia Rabbi Pinchesz, a megyeri

Rabbi volt.

A Bolt utcaban laktak, ahol a szikszdi zsidAsAg zome

Alt. A kesoi AjszakAban is kivilagitott a lAmpa fAnye As

a kis ablakon keresztiil betekintve Rabbi LAjbis ult elmAlyed-

ve a szent konyvek kozott, elfelejtve a fold minden gondjait

es tanult szorgalmasan.

A haboru kegyetlen volt veliik szemben is. Rabbi Lajbis

6 gyermekAvel nem jott vissza. Pia Rabbi Pinchesz volt Nagy-

Megyer-i es jelenleg amerikai Rabbi es Szeren nevii huga, ki

szinten AmerikAban Al, akik megmaradtak a Goldberger csalAd-

bol.

Rabbi Irie LAibis ben Rabbi Ma.ise Sla.lme HAlevi Jungreisz

V'st nabp npa am 7a *?ao (>•«) '*> /nin

Szikszo As vidAke nagynevii hiikozsAgAnek utolsA nagy

Rabbija. NehAz ezen nagy emberrol megemlAkezAst imi, inert

ezen sorok jelentik SzikszA hitkozsAgAnek a teljes megszUnA-

sAt. MiutAn sajnos nagy fAjdalom elpusztult a draga PASZTOR

As elpusztult Vele egyiitt a DrAga NyAj, amelyet 0 olyan hii-

sAgesen gondozott, szeretett As nevelt. Mindketto fAjdalmunk-
ra, a GondviselA kifiirkAszhetetlen akaratAbAl, egyszerre
tortAnt.

PAjo sziwel kell mindezeket imi, szemeinknek kdnny-
be kell lAbadnia, mert Rabbi LAjbis Jungreisz a fiatal szik-
szAi Rabbi a mi nagy CAdik Rabbink hiveinek, tanitvAnyainak
nagy rAszAvel egyiitt elpusztitatott. Rabbi LAjbis a mi nagy
Rabbink nagy ember volt. A mi idSnkben Alt, A3 veliink egyiitt,

benniinbet nevelt, bennunke t vigasztalt a remAnyt sugArzA
szemeivel rAnk tekintett, szent mosolygAsa nekiink nyujtott
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a "gil-gUlok" megvAltAsAhoz 4s nagy ismerete volt a beteg-
sAgek gydgyitAsAhoz.

A chAlAchAban valA nagy jArtassAga miatt a hitkozsAg

eloljArosAga felajAnlotta neki a hitkozsAgi DAjen 4114st,
amit nem akart elfogadni mig AlmAban Angyalok felkArtAk,

hogy vAllalja el a DAjAn AllAst. Azok ut4n magAra vAllalta
As hosszu Aveken keresztUl toltotte be odaadassal As nagy

msziresz nefessel.

75 Aves korAban halt meg 19o6-ban, elul hA 28-An

As Rabbi Saul Erenfeld ki egy Awel eldtte halt meg, koze-

lebe temettAk el nagy rAszvAttel. Veje volt R. Jhiide Schwartz.
SzikszArAl.

Rabbi Jicchak Meisner - V'st m* a"mil

R. Eliezer Braun tomori gvimak volt Veje, ki

egAsz Aleten At eltartotta, hogy gondtalanul tanulhasson

tajret.

Apja Rabbi Jhuda Meizner veineri Rabbi ki veje volt

Rabbi ChAjim KicAnek. KAt konyvet adott ki, egyik magyarAzat

a TorAra "ptix' nn^in" Toldosz Jichog cimen As 4-

nekek (zmirot) Jichog jrAnAn pns’" cimen. Rabbi AllAst

nem tbltbtt be, de halAlAig kb. 191o. tanult nagyon szorgal-

masan.

Rabbi LA.ibis Goldberger Vxt nyanyaibtu
T

j} *"n,,n

MAdon szUletett nagy Talmud-tudAs a nagy GAon Rabbi

MordechAj JehUde Winkler [Leviise MordechAj) tanitvAnya volt,

ki szorgalmassAgAval szerAnysAgAvel As erlechsAgAvel felhiv-

ta magAra a figyelmet.

Rabbi MenAchem SchUk elhalAlozAsa utAn hivtAk meg

SzikszAra dAjennak, As a pAszkenolAson kivlili minden idejAt
a szent Tajre tanulAsAra forditotta. Nagy elAdeinek Rabbi
ChAjem P. Goldberger As Rabbi Eliezer Blum nyomdokain haladt.
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ezen a foldon megenni. Niazan I16 12-en Atadta hofehdr lel-

ket Teremtojenek.

QriAsi reszvettel kisertdk utolsd utjara R. Blurnot.

A siikovet 1922 tisri havAnak 4 napjAn Allitottak fel.

Gyermekei, unokAi, mind a hitkozseg hivei orzik szent em-

leket kegyelettel. Fia, Rabbi Smuel ki Kassan Alt es fia

R Majse JAnkev ki KorlAton elt, a csalAdjuk nagjr reszevel

elpus ztultak.

Unokaja Rabbi Smuel fia Rfoel Blum kassai Rabbi ki

jelenleg AmerikAban el GAon nagy jesivAt vezet es tobb kony

vet adott ki. Rabbi Majse JAnkajvnak ket leAnya ferjezett

(Blech es Mittelman) Bne-Brakban elnek csalAdjukkal

.

Rabbi Joszef Miller - V?a;T qov’ 'i A"mn

Rabbi Joszef Miller Szikszon szuletett kb. 1865-ben.

SzorgalmassAga es a Tajre tanulas irant erzett szeretete

eldszor a szikszoi jesivAban vezette es kesobb kivAnsAgAra

Apja Husztra kuldte a "GAon MharAm Sik" jesivAjAba, ahol

kivAld szorgalmAval a legjobb bocherok koze keriilt, miutAn

- "p’® o"nnB" mAr gyengelkedo volt, a hArom Bochert biz-
tak meg hogy a Nagy Tanitd Mesterliket ApoljAk es 6 is kozot-
tSik volt.

A "MharAm Sik" jesivAjAban mindenkit a helysege ne-

venek hozzAtetelevel hivtAk. Ot Jaszeff Szikszemek hivtAk.

19oo-ban GalAntAra keriilt mint DAjen, l9o9-ben kiad-

ta konyvet « n0 .,<, tik " - "Ohr Joszef" cimen. Bolcseink

idezeteit poszikok szerint rendezve a "NAch ban" “ i"3 n 1

Rabbi ChA.iim PinchAsz ben JAnka.iv Goldberger :

. V'st nyAiyaVrijL apy* a tlmn onas o^n a"mn

1833-ban szuletett. Nagy talmud tudds, ki kabalisz-
tikus tudomAnyokkal is foglalkozott. Kulonos jArtassAga volt
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gyermekkoratol kezdve minden idejet a szent Tajre tanulA-

sarak szenteltec

A Talmudban es a ChAlachakban jArtassAga oriasi a

kornyek TAlmed-Chochemjaival megvitatta az osszes felmerlilt

chalachikus kerdeseket, amelyeket alaposan megvilAgitott
nagy tudAsAval.

Jo tulajdonsagai koze tartozik pagy szerenysege es

hogy zavartalanul folytathassa tanulAsAt, a nap legn^yobb
reszeben szobAjAba zarkdzva bujta a foliansokat*

Ndslilese utAn,kapott hozomanyaval egy ismert szik-
szoi fakereskedohoz tarsult be azzal a feltetellel, hogy 6

az uzletben naponta csak rovid ideig tartozkodik es csak a-
zon idobeni keresetbol alsr csak haszonban reszesedni*

De meg az elso idoben azt Almodta egy alkalommal,

hogy tarsa szombaton Arut adott ki, Meg masnap reggel, okAt
meg sem indokolva, felmondta a tarsas uzletet es teljesen a
tanulAsnak szentelte eleteto

Rabbi Saul Erenfeld idejAben a hitkozseg eloljArosA-
ga a Rabbi javaslatara DAjennak vAlasztotta amit nagy oda-
adAssal es lelkiismeretesen folytatott egeszen halAlaig.

Kerdeseivel tobbszor foglalkozik a Chaszan-Szajfer
es tobbi vallAsos targyu nagy Rabbik konyvei*

FelesAge nagy Cdekeszte volt, ki egAsz eleten ke-
resztul biztositotta kenyelmet es gondoskodott, hogy tanu-
lAsAt feleslegesen ne zavarjAk a Sajlekkal hozzA fordulok*
0 maga, ki a szomszedos szobAban figyelemmel kiserte a ta-

nulAst,ugy hogy ismeretes volt Hindi Blum Rabbi Eliezer
Blum felesegAnek a talmudba As a ChAlAchAkba valA jartas-
sAga* Gyermekeit is, kik mind szent utjain haladtak, szerAny
Aletre es az igazi Tajre szellemeben nevelte*

192o pAszaeh elott par nappal azt mondta a haza lAto-
iBfrtott gyermekeinok 9 hogy a pAszAchi morart mar nem fogja
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erre a peszigras "’iaao’ 'n ’3 ’ins’pn ,nj®’tn >naa® »jk"

"Ani sechAvti vijsAnA, hakicajazi , ki hAsAm jiszmechAnU"

.

HAromszor elismetelte "felelem nelklil lefekudtem, mindjArt

elaludtam As felAbredtem (mert tudom) a MindenhatA az An

tamogatom" •- ujra mondta "lefekudtem hogy elaludjam, miArt

alszom azonnal el ahogy lefekudtem 4s semmi nem gatol tole

mert en tudom (mondotta) ha majd felAbredem a MindenhatA

segitsAgemre lesz".

Senki san tudta, hogy ezen peszik idezete 4s magya-

rAzata mit jelento M4snap reggel pArsesz hukasz npn el-

ment a mikveba, de mar n^y fajdalmai voltak. Vissza4rkez4se

utAn utasitotta tanitvanyait, hogy kezdjenek imadkozni 4s

6 imadkozott veluk az AgyAban 4s a miiszaff kdiise utan elszAllt

szent Lelke "mnsii nwnpa" "bkiidese ubthAre" 4s

fUtAtuzkAnt ment a hir az eg4sz Szikszon. Sirt az eg4sz koz-

s4g. Az orszag minden reszebol gyiilekeztek a Habbik 4s a

TanitvAnyok 4s tAmuz ho 14-An hAtfon nagy heszpedekben mAl-

tattAk szents4g4t 4s a nsgy fAjdalmat ami az eg4sz gyiileke-

zetet 4rte eltAvozAsAval 4s AriAsi rAszvAttel kisArtAk u-

tolsA utjAra.

Babbi Eliezer Blum : - V»st otVa jL"mn

Habbi Eliezer Blum fia volt Rabbi Majse JAnkov nvo

apy Blumnak a nagy Talmud tudAsarol 4s szerAnysAgArAl

ismert bezedeki (Baranya megye) Cadiknak, ki veje volt Rab-

bi Ajzer Uhlmann mak6i Rabbinak.

Egyik fia volt V'st oi^a p»T”K pns’ am JichAk
Ajzik Blum ki Tiszalokon Alt 4s nagy TAlmed-Chochem volt.

Rabbi V’st tn*7n sn*n ’as Cvi Hirsch Blum Pesten Alt As

sAgora volt Rabbi Saul Erenfeld V'st szikszAi Rabbinak.

Ok ketten voltak vejei a bAkAsi nagy Gvir Rabbi AhAron
Priedmannak.

SzikszAra nAsiilt hAnAgid R Zwi JAnkov Reichman Hindi

nevu leAnyAt vette felesAgul. Nagy TAlmed Chochem volt, ki
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taxtson, de az akkori rendszert jellemezve nem ultettek az
elokeldsegek melle, ahol Horthy es a tobbi antiszemita grdfok
6s elokelosegek Ultek, es miutAn beszedet amire a nem zsidok
mondottak hogy ilyet meg nem hallo ttak - elmondta* a nagy
taps utan utasitotta Horthy adjutAnsAt ki mellette ult, hogy
adja At helyet es miutAn lekezelt vele es megkbszonte beszA-
det, maga melie ultette.

Kiadtak testverevel, az onodi Rabbival kdzosen Mb.

Apjuk y*sr (Jasras JAnkajv) - apy** cimU
konyveto Az elso vilaghaboru alatt tbbb mint 4o csalad me-
neklilt elt Szikszon es kozottuk Rabbi Horovitz a CAnzi CAdik
bAl "Divre Chajim” veje is es Rabbi Menachem gondoskodott
ellatAsukrol es szAllasukrol.

A selyebi sajchetnak fia szuletett es a brisz Jom
Kipurra esett, hogy el tudja vAllalni a szandeksagot '(KvA-

tersagot) es hogy ne Alljon elo zavar a par csalAdot szAmold
hitkozsegben, erev J.K-kor kocsikon elhozatta a sAjchet
egAsz csaladjat a tobbi csaladokkal egyetemben 6s gondosko-
dott elhelyezesukrolo

JotAkonykodAsAnak nagy hire volt. Egyik este egy
bAlboszaval talalkozott es elbeszelte neki, hogy nagy faj-

dalmai vannak de nem akarja hogy csaladja tudja s ezArt ki-
vanja leplezni fajdalmAt. Csaladja irant Arzett szeretete
hatArtalan. Par hAttel halala elott szigoru orvosi utasi-
tAsra Pestre utazik, hogy megnyugtassa 5ket. Levelet ir f

amelyben irja, hogy Apja konyvenek kiadasa ligyeben jar Pes-
ten 6q kozben megvizsgAltatja magAt orvossal 6s az orvos

megnyugtatta. KAri 6ket9 hogy szeressek egymAst ” mit a

emeszdige Ahave H und lman-ha-Sem gumist upspurn vusz
esz iz cum gezunt netvendig isto

A korhAzbol val6 hazaerkezese utAn legidosebb fia
R* Xncsel aposAhoz Berettyoujfalura utazott, nagyon nehezen
akarta elengedni es a bucsuzAsnAl a szokAstol elterden
bbmiyezett As arra kerte, hogy hetfSn okvetlen legyen itt-
1*0®. PAfctek este sokan jottek asztalAhoz es Tajret mondott
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vAn kell vised, nie gyiileke ze tenek (hitkozsAgAnek) minden
Ugyes bajos, testi avagy lelki fAjdalmAt avagy oromAt min-

dig.""

Amit 6 meg azzal is meg toldo tt, hogy ahol szukseges

ott segiteni is szukseges. Tobb helyen, ahol nem voltak

betoltve Rabbi AllAsok, igyekezett rAvinni a vezetoseget

hogy vegyenek fel Rabbikat, As kovetelte a Chazuke betar-

tAsAt, olyan helyeken ahol csalAdtagok maradtak, Kik be-

tolthetik Apjuk utAn a meguresedett Rabbi szeket.

A nagy kozseg lakossAga is nagy tisztelettel vette

korijlo SzokAsai chaszidikus forrAsbAl eredtek. Peszach es-

te hAlAlt mondott a templomban, a szedemel az afikajment

a vAlldra vette es korul vitts az asztal korul. Az Adir hSi
ftp

Aneket jiddisre is Atforditotta es a szent Oseitol Atvett

szent enekekkel AriAsi erlechseggel vezette le a szAdert,

a hajnali orAkig.

A szombat esti hAvdAlAra volt kUlon Aneke ani a

sAbesz utAni vAgyakozAst fejezte ki enek foimAjAban. A sA-

lesideszt hivei es tanitvaryai kozott tbltotte, amikor sa-

jat maga keszitett Tajrekat adott elo. Lagbajmericor a szom-

szed vArosba utazott tanitvAnyaival egyUtt es a cheder

gyerekekkel As ott unnepeltAk BAr-JochAj Anekeket Anekelve.

A drei vochnba minden nap tikun chAceszt csinAlt. A fAlel-

metes nagy napokkor eloimAdkozott. Erev jom-kipur dAlelott

az egAsz khile apraja-nagyja jott hozzA AldAsArt. Valameny-

nyien konnyes szemmel hagytak el IskAsAt. EstefelA a kol-

nidrA droseja utAn mindenki a megtArAs szent szellemAben

fordult Vele egyiitt a JosAgos Mindenhato szine elA. Nem

irhatom le osszes szokAsait, amely mind bizoryit ja nagy sze-

mAlyAt. Felejthete tlenek aa>k mielSttunk, szikszdiak elAtt.

Szent asztalAnAl AnekeItAk Nagyapjanak irt AnekAt
_ •• ov»a ntm’ o’a> nwra o’toajn Va”

amit szlntAn lekozlbk.

Amikor az ujfalusi parton felavattAk a turul madAr

saabrAt, 6t kArtAk fel a megye rAszArol, hogy beszAdet



- 148 -

se 4s videke mindennapi eleteben.

A jesivaban az bsszes siurokat egyedul tanulta,

gondoskodott a boseges ellatasukrol 4s gyermekeikdnt sze—
rette tanitvanyait. A sajat 4s csalAdja rAszdre mAchmir
volt p de a hitkozsdgi tagokkal szemben megerto 4s elndzd.

Tekintete fejedelmi, hadrasz-ponim mosolygd, baratsagos
josaggal telitett arcabol , szeretet ragyogott. A Minden-
hat6 irant kifejezett szeretete 4s nagy erlechsAga szent
arcara volt irva. Igazi beke szeretd volt - oiVw an is

Ki nagy sulyt fektetett az egymassal n4zetelt4rok 4s vesze-
kedok kibekitesere „ Peliigyelt a Ch4der gyerekeire, 4s nem
egyszer vagta le sajat gombjait kabatjArdl, hogy sird gye-
rekeket vele megvigasztaljon.

A gyerekek is nagyon szerettdk, ValahAnyszor az

utcan vagy az udvaran meglAttak, szaladtak kezet csdkolni.
Nekio Mindenkihez volt egy egy kedves szava. Atalakitottak
kezdem4nyez4s4re a mikvet, a templomot amely az eg4sz viddk
zsidosaganak buszkesdge volt 6 dpitette.

Szokasai mdly Jirasz-somajimmal voltak telitve.

Mindennapi "avajdesz-hAkajdes "-a mikveval kezdodott, estdn-
kint balbatemjainak tanult eld 4s a nap minden szakAban
nyitva volt lakAsa a kdrdezok 4s a kiilonbozo probldmAikban

hozzA forduldk eldtt.

Boles chochem volt, kinek minden szava megfontolt
alapos 4s AhAvAsz Jiszroellal volt vegyitve. Kivald szdnok
MAged, kinek elhangzott szavai minden szivhez bejutottak.

BolcsessAgAnek messze ment hire, m4g messzirdl is

fordultak hozzA tanAcsert. Nagy Rabbikhoz illd barAti kap-
csolatot tartott fent az akkori iddk Nagyjaival, a belzi
CAdikkal 4s M. szigetrdl a Kdiisesz Jantewal . Megvaldsult
benne a poszig amit a Tajre Aron hAkohenrdl irt •

" n»on in’? by bRiw* ’33 maw mt 7 inK kwsi 1*

"Vneszo AhArajn esz smajsz bn4 jiszrodl Al libaj tomid"
"AhAron a szivdn viselte IzrAel gyermekeinek nev4t mindig"
5 maga igy magyarAzta """ Egy vezeto fdrfinak (mAnhig) szi-
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M. Av 15-en volt a ros-hakahal leanyAnak az eskuvSje R.

JAnkev AvrAhAm Pried As a Chupe kodusin adAsAval 6t kertek

fel, es miutan vAge volt a Chupenak azt mondotta a ros-

hAkol Forabbi ur 6a most meghivtam ide az egAsz hitkbzsAget

a videket is beleertve a Habbi egy beszedere.

Most mar nem lehetett kiterni es elkezdte drosejAt

a gemore idezetevel ( "Tanesz Ki meg nem latta az Av 15

SromunnepAt, nem latott meg orbmet AletAben" es gyonyoriien

felepitett beszedeben elbijvolte az egAsz hitkozsAg aprajAt

nagyjAt.

Az elhangzott beszed utan egyhangulag megvAlasztot-

tak Habbi Menachem Schlickot a szikszoi Rabbinak. A felvevo

levAlben, amelynek gyonybrii szovege meghato , fel voltak

sorolva az bsszes hozzAtartozo kis hitkozsegek (golel)

es a kovetkezA Baibatemok alAirasai;

Szikszoi Autonom Ortodox IsrAelita
Hitkozseg 1907;

JAkov, A. Pried elnok ; LAb Czeisler s Meir Deutsch, Dan

Frenkel , Wolff Biodis SmuAl, J, Reich s Majse Glatter 1 hk.

SmuAl Reichman s hk. Slajme ZAlmen Turk, hk. Jiszroel

Schapiro ; MAndl Adler % hk Eliezer Hartmann, hk MordechAj

Pried ; JAkov, M, Stamberger % hk RfAAl, E, Hartmann ; hk

JoszAf, S, Stamberger ; hk, Jchiel, M, Stamberger ; DAvid

BuchhAlter ; JAnkajv Braun ; Cvi Silberger ; EfrAjim SpAn ;

Volf Adler ; es mAg tobben a videkrdl is de neviik nehezen

olvashat6

.

A Rabbit nagy tisztelettel fogpdtak es a hivatalos

beiktatAs utAn miutAn Rabbi AllAsAt elfoglalta, minden e-

rejevel igyekezett hiveinek minden problemAinak segitsAgAre

As a vallAsos Alet vezetAsAre AriAsi lelkesedAssel As el-

szAntsAggal. Nagy jesivAt alapitott.

PAszAch utolsA napjAn egyhangulag bevAlasztottAk

a Chevre KAdise tagjai kozA As aktivan rAszt vett a hitkbz-
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a ^ ele levo Bezntol kapta.

Megvdlasztottak heScsabai Rabbinak, de ezt az dlldst
nem toltotte be. 1893-ban megnosult 4s elvette unok&test-
veret a jot4konykoddsdr61 4s jamborsdgdrdl ismert Tajbe

t

a Rabbi Smii4l Ze4v Jungreisz csengeri Rabbinak lednydt.

Egy 4vig laktak Bajomba es 1 4vig Nddudvaron.

1895-ben felvettek a n^yvdradi Mdchzikd Tajre
templomaban dajennak. Ott elotanult es drosekat is tar -

tott, kituno elotanulasanak es erlechsagdnak hir4re sokan
jottek egesz messzirol is, de hire volt jotetemenyenek is
minden ott tartozkodo idegen vagy Rabbi vendeg volt ottho-
nukban , ahol nagyon szivesen fogadtak mindenkit 4s elldttdk
Oket amire szliks4gUk volt.

Egy alkalommal, amikor a varos Forabbija Majse Hirsch
Fuchs fiirdohelyre utazott 4s augusztus ho 18-an volt Perencz
J6zsef csdszar sziilet4snapja, 5t k4rt4k meg, hogy az. iinnepi

fogaddson, ahol az osszes eldkeldsdgek megjelennek besz4det

tartson, miutan k4nytelen volt a megbizdst elfogadni szoba-
jdba zdrkozott, hogy elok4sziiljdn„ Egy idegen Rabbi 4rke-
zett, ki surgosen egy bortonbe zdrt fogoly kivdltdsdnak
4rdek4be gylijtdst akart rendezni.

Rabbi Mendchem nem hivatkozott elfoglaltsdgdra,
hanem kivette szekr4ny4b51 az igen 4rt4kes arany drdjdt
~ 4s azt mondta, hogy a Rabbi adja el azonnal az 6rdt 4s

az ellen4rt4ket azonnal forditsa a fogoly kivdltdsdhoz hUen
kovette Ot a Rebecen is, ki lo gyermek nevelese mellett i-
dot taldlt a j6t4konykoddshoz.

19ol-ben felvettdk Kirchdorfba, ott alapitott jesivdt
l4tesitett mikvet a kornydkeken megalakitotta a sdsz -

chevret 4s megindult a rendes zsidd 4let. 19o7-ben meghiv-
ta a szikszoi hitkozsdg Rabbivdlasztdsi cdllal egy besz4d
tartdsdra, de nem fogadta el a meghivdst. illdspontja az
volt, hogy vegy4k fel Rabbinak minden eldzetes proba nelkiil.
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nitvanyok gyermdceinek a jo uton haladdsa bizonyitja R.

Saul nagysagdt 4s felej thete tlens4g4t . z. j . u .

Rabbi Mendohem Mendel Schiik V'st Ynyo orua 'i a"mn

187o-ben szuletett Csengeren a nagy Rabbijairdl

vildghiru lett nagykozsdgben mint nagy Cddikok leszdrma-

zottja Rabbi Jankajv Schiick (kiadott konyve "apy> *"

Jaares Jdvkajv) nddudvari Rabbi fia. Rabbi Roved SchUk V'xt

tokaji Rabbi (
" m •> ncK " Imre Doved kiaddja) uno-

kdja. ()t eves kordban Miskoloon volt a nddvomi Cddik R.

Mordchdj es amikor a Rebbe azt kerdezte t5le, milyen dlddst

akar, minden gondolkodas ndlkiil azt felelte "hogy legyek

egy erlecher jid aki nagy jirasz-sumdjimmal rendelkezik",

es az a Broche valosdggd is vdllott. Mert eg4sz eleteben

ennek a kettonek dmydkdban 4lt. A bar-micvoje utdn Be -

rettydujfalura utazott Rabbi Amram Blum jesivajdba , ahol

szorgalmasan tanult sokat 4j szskdzva. Onnan Tokajba uta-

zott Nagyapjdhoz es ott 3 4vig tanult. Utana a tokaji

Rabbi keresere mar a nsgyobb bocherok tanitasat vdllalta,

a szenteletu N^yapja latta szorgalmas igyekezetet es a

talmudban nsgy jdrtassdgdt, 4s szivbeli ragaszkodasdt a

kulonbozd micvdchez ?
minden reggel koran kelt es maga

Rabbi Doved Vmxt keltette fel 4s a Cddik Nagyapa szent

4lete oridsi hatdst gyakorolt Red. Tokajbdl a pozsonyi

jesiveba utazott ahol a "S4vet Szaj fer" kozeldbe 4s nagy
jesivdjaba akarta tanuldsdt folytatni. Utkozben Pesten
keresztill utazva a hitkozsdgi elnokndl Preudigem4l toltott
par ordt 4s miutdn felk4r4s4re elmondta Nagyapja sdbesz
hagudajli drosejdt a psetlel egyiitt felismerte benne F.

Avrahdm a fiatal tuddst.

A jesivdban szorgalmassagdval 4s I. f4lelm4vel is

nagy elismerdst szerzett, a thilem utdn elhangzott "Jhi
rucajnjdt"ki v4gig hallgatta erezhette, hogy bensojdben
szent I4ldc 4lhet. Ki kepes volt konryet vardzsolni az
Ot vegighallgatd imdival Turesa-drujejdt (Rabbi igazold-

sdt) Tanit6 mesterdtdl Rabbi Szimche-Bunem SchreibertSl

Rabbi Mercke az ujfehertoi Cddiktdl 4s Doved Ldkenpdch 4s
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Tanitvanyai kozlil tobb Rabbi 4s a zsidd 4let nagysA—

gai lettek. TanitvAnya volt a szildgysomlAi GAon Rabbi

Slomo ZAlmen Erenreich y*xt Rabbi Jhuda Horovitz V**st

a hunfalvai Rabbi SnriiAl Rosenberg V'x t veje , Rabbi Saul Brachy * t

Via® 'n Kassa-i Rabbi. Rabbi Reich L. aki Rabbi As orvos

AmerikAban Alt 4s sok talmudi vonatkozAsu 4s orvosi tanulmA-

nyai jelentek meg. Ir4sai sok talmud vonatkozAsu konyvben

jelentek meg.

A nagyvilAgban Rabbi Saul ChAriff nAven volt isme-

retes. B4keszeret6 4s embertArsait tiszteld volt, kinek Hit-
kozsAgAben RabbisAga alatt b4kess4gben teltek szorgalmas
tanulAssal 4s tanitAssal napjai. Nehez komplikAlt din-taj-
reknAl is talAlt b4k4s megegyezhetd kiutat, amely emelte

nagy himev4t.

Ket fia volt, az egyik Rabbi SmU4l Erenffeld 4s Rabbi

Majse Erenfeld pesti Rabbi. Veje Rabbi JsAje Keller, ki hosz-

szu evtizedeken kereszttil a hitkozsAg jegyzdi felelossegteli

tiszts4g4t 4s irAnyitdsAt vAgezte nagy odaadAssal.

UnokAja n4hai Dr. Patai JAzsef ozvegye Dr. Patai

Edit.

ElAadAkApessAge , ahogyan tanitvanyainak Atadta a
szent tant rendkivuli volt, eg4sz fiatal bocherok eldtt is

erthetAvA tette a nehez pilpulokat amit nagy ttirelemmel 4s

meleg sziwel tett.

A hitkbzsAg tagjai igyekeztek a bocherok ellAtAsAnAl

segits4g4re lenni, mert ennek biztositAsa v4gett gondot csi-

nAlt magAnak. Azt mondta mindig, hogy ahoz, hogy egy talmu-

dists nyugodtan 4s szorgalmasan tanulni tudjon, gondoskodni

kell az ellAtAsArAl.

3o Ares pAsztori szolgAlat utAn 19o5 Elul hA 27-4n

adtA At szent lelkAt a MindenhatAnak. (SriAsi rAszvAt. mellett

temettAk el Szikszdn, szent AdesanyjAnak kozelAben (Hindi)

a sirjAn emelt sirkd 4s a bevesett csak nagy CAdikoknak ki

1116 szSveg is bizonyitja 4s a megmaradt tanitvAnyok 4s ta-
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cAljAbAl. A hitkozsAgi tagok penzt khldenek, hogy fedezzAk
az ottani kiadAsokat , de 0 a hitkozseg akkori elnokenek,
Majse LAb Treibitchnak visszakiildi a pAnzt, amit gyAgyke-
zeltetesere kuldtek. Irta levelAben, hogy a pAnzt nem fo-
gadja el, miutAn az elAljArAsAg vonakodott, kijelentette,

hogy fogadalmat tett, hogy nem fogad el semmifAle penzt
beteg kezelAs, gyAgyszer, vagy gyogyitas cAljAra. Meghato

,

csodalatos szavaival magyarazza meg hiveinek "hogy miert nem
fogadhatja el azt a penzt": ""Nagy a szenvedesem As fajdal-

mam a betegsegem miatt, es miert gyotbrjem meg amiatt is

a lelkiismeretem. Szent fogadalmat tettem, hogy nem fogadom
el es megtiltom a hiveknek, hogy csalAdom valamelyik tagjAt

ebben az irAnyban megkomyekezzAk penz AtadAsAval, tudom,

hogy a hitkozsAg tagjai jAt akamak As ha a tagok visszaveszik

az Atadott osszegeket olyan micvet cselekedtek, mintha AWet-
tem volna, kerem igazolni, hogy kAresemnek eleget tettek

As ezzel visszaadjak nekem lelki nyugalmamat"".

Roviddel utAna 48 Aves korAban elhunyt a nagy CAdik,

Szent BmlAke felejthetetlen.

Rabbi Saul Erenfeld

184o-ben sziiletett Pozsonyban a ChAszAm Szoffer u-

nokAja As Rabbi SmUAl Erenfeld szikszAi Rabbi occse volt.

Mar tanulo korAban az AleseszU tanitvAnyok kbzA tar-

tozott. OriAsi tudAsa As memoriAja csodalatos. A Rabbi ok-

levAl megszerzAse utAn nagytekintAlyU kereskedA lett, ki
szabad idejenek minden percet a tanulAssal toltotte. MiutAn
bAtyja Rabbi SmtiAl Matteszdopfba ment, felajAnlottAk neki a
szikszAi Rabbi AllAst, amit elfogadott As 3o even kereaztUl
bolcsen As hiisAgesen vezette As irAnyitotta a szikszAi hit-
kozseg AletAt. Roviddel megvAlasztAsa utAn spanyol nAtba

kovetkeztAben sokan meghaltak As A fAjdalmAban Rabbi H»

Lichtensteinhez fordult, hogy a szent imAja haritsa el a
sulyos vAszt. VAlaszAban a Rabbi AldAsAt As jAkivAnsAgAt
kUldte As a kedAlyek megnyugvAsa utAn Rabbi Saul E. nagy
Jesivet lAtesitett, ahol szorgalmas tanulAssal az 6 ChAriff,

nagy tudAsAval irAnyitott.
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vett minden zsidA megnyilvanulason. AmiutAn lAtta, hogy a
jesiva ellAtAsa talAn a megengedettnAl nagyobb gondot ad
az ott Alt bAlboszainak, 1874-ben kiadta a "ChaszAn-Szajjfer"

nev alatt vilAghirii konyvAt, ami talmudi glosszdkat kerdAsek
As feleletek (SAAlajsz Vtsiivajsz) tartalmaz As a konyvbAl
befolyA osszeget a jesiva fejlesztAsAre forditotta.

A SzikszAra ArkezAse elsA napjaiban az a hir jArta,

hogy a KolomeAba felvett volt szikszAi Rabbi H. Lichtenstein

nem Arzi magAt ott jAl az uj khilAjAban As elkivAnja hagyni
uj helyAt. ElhatArozta, hogy Pozsonyba utazik As megkArdezi

nagybdtyjat Rabbi Smile1 Binjomint (KszAv-Szajfer-t) gondolta
talAn illA lenne Rabbi AllAsAt visszaadni; mert szerAny vA-
lemAnye szerint Rabbi Hilel L. tobbet tudna tenni SzikszAn

a TAra felemelAsAArt.

De miutAn Pozsonyba Arkezett a K. Szoffer nem volt
odahaza. Este, amikor Rabbi SmiiAl E. a vonat elA ment a
nagybAtyja elA, miutAn talAlkoztak a K.Sz. meg volt lepodve

As miutAn Rabbi SmiiAl elbeszAlte mi jAratban van, azt felel-

te neki a K.Sz. ha csak emiatt jottAl, mAr is utazhatsz
vissza, mert a kArdesed nem egy kArdAs. Folytatnod kell

hivatAsod ott ahol megvAlasztva lettAl. TArj vissza mielAbb

hitkozsAgedhez.

A K. Szoffer csodAlattal vette tudomAsul Rabbi

SmiiAl nagy szerAnysAgAt. Rabbi SmiiAl E. folytatta tovAbb

hivatAsAt SzikszAn As tanitvAnyok ezreit adott At Aletnek,

hogy az 0 szellemAbe folytatjAk Aletiik.

1877-ben HAteszdorfba (NagymArtonba) hivjAk, de

helyAt As szeretett bAlbAtemjait nehezen akarta elhagyni,

ami arAnylag oly rovid id6 alatt oly szivAhez nAtt. De a

MAteszdorfiak nem tAgitottak mig nem sikeriilt Rabbi SmiiAl t

hozzAjuk vinni. Ott tovAbb vezette jesivAjAt As AldAsos
szent munkAjAt, ott adta ki a"ChAszAn-Szajfer" nAv alatt

a "SulchAn-iruch"-hoz irt kommentArAt. Sajnos azonban nem

sokAig. EgAsz fiatal korAban 1883-ban sulyos beteg lett

As hivei kArAsAre Kurling fiirdAjAbe utazik gyAgykezeltetAs
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legidAsebb leAnya volt. Hat evig gyermektelen volt Hinda

Erenfeld -s emiatt sokat sirt, de a szent Gaon Apja mondta

neki, hogy a Mindenhatd AldAsa fogja kisemi 6s gyermeke

fog sziiletni.

SzulAs utAn kiilon sliAch (kuldbnc) vitte a hirt a

regendorfi fiirdShelyre aihol a Ch. Szoffer tartozkodott es

nagy brommel mondta ki j " Vina® Vsnw’a t

a

v mpn ”

legyen neve Smiiel. A gyermek szorgalmas tanulAsAval a tani-

tbk csodAlatAt vivta ki, miutAn felnott, NagyapjAval egyUtt

tanult nagyon szorgalmasan aki naprol-napra lAtta mikent

gyarapszik tudomanya a Tajreban 6s zsid6 tudomAnyokban

.

Kes5bb apjAnak uzleteben kisegitett, de az lizlet

hangos volt a Tajre tanulAstol, rendezkedes ko zben is tal-

mud-t6telekben hAlachakban es tora magyarAzatokkal foglal-

koztak. KiszolgAlAs kozben is kijlonbozo talmudi nehezsege-

ket vilAgitottak meg egymAs kozbtt.

Nagy tudAsa es jotulajdonsAgai a Rabbi felelossAgteli

AllAshoz vezettAk.

EzernyolcszAzhatvahatban a bethleni hitkozseg hivta

meg Babbinak, ahol csupAn 2 evig mukodott de ezen rovid i-

do alatt is mAr jesivAt vezetett.

1868-ban Rabbi M. Lichtenstein eltAvozAsa utAn kisu-

tott a szikszdi k6k eg folott a gyonyoru napsugAr, amikor

egyhangusn a hitkozsAgi elnok eldterjesztese utAn megvAlasz-

tottak 6s UnnepAlyesen beiktattAk a szikszoi Rabbi-szekhe.

SzikszAn ideerkezese utAn hozzAlAtott a jesiva meg-

szervezesehez, ahovA a vilAg minden reszAbol ozonlottek a

szent Tora tudomAny elsajAtitAsAra ehes fiatal bocberek.

A jesiva rovid ido alatt nagy hirre tett azert,

akiket 6 AriAsi msziresz nefessel es apai gondoskodAssal

tanitott 6b nevelt, egyidejiileg a hitkozseg vezetAsere 6s

irAnyitAsAra is nagy gpndot forditott, elStanult, 6s r6szt
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ja meg a megtArAshez sziikseges eldirAst.

Veje Babbi A. J. SlAsinger is ott Alt SzikszAn

As egyiittesen fqgadjAk az idegent. CsodAkkal As bolcse-

sAggel AriAsi odaadAssal volt tele szent PAsztorkodAssal

eltbltott Alete.

SzikszAn nagy lelkesedessel fogadtAk. OdaerkezAs e

utAn jesivet alapitott, ahol nagy msziresz nefessel tanit-

ja As oktatja tanitvAnyait As BalbAtemjait, kiknek naponta
kAtszer elAtanul.

Betegeket lAtogatA egyletet alapit As ellenorzi a
HitkbzsAgi tagok minden iranyu tAnykedAsAt.

RSvid idA alatt nagy kozszeretetnek orvend. JesivA-

jaban minden felAlrAl jonnek. TanitvAnyai kozott tobb hires

Rabbi volt, Rabbi BAruch Eckfeld a csuzi Rabbi, aki szerzA-

je volt a n n*ron ns " "PAt HAszude".

HArAv Cvi Hirs KAhAne Heller a szigeti Rabbi kiadta mes-

terAnek AletrajzAt "Wn n»a" "BAsz Hillel" ciman As

- Hn*nn» p'lat" "Zichrajn Jhiide" cimU konyvAt.

186o-ban KolomeAba (Galicia) veszik fel, ahol tobb

konyvet adott ki - "Siri MAszkil" , "AvAkAsz RAchel", "Esz

LAssajsz", "Mikri dArdeke", "BAsz Hillel" tVan npax

.*njn ,’pm '>Tpo jinwy 1
? ny

1891-ben halt meg KolomeAban. Z.J.U.

.u’Vy imat

Babbi SnriiAl Brenfeld ( Cffi(SZi(N-SZOPgEa)

Vst (nsio jmi) i^yBinny *?xiam a"mn

Rabbi Smiiel E. 1835-ben szuletett Pozsonyban
szentAletii nagy csalAd drAga gyennekekent.

Apja Rabbi Doved Cvi, ki nagy tudAsa dacara nem
vAllalt Rabbi AllAst. Anyja Hinda Szoffer a ChAszAm SzoffWP
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egy alkalommal, amikor a CAnzi Cadik lakAsAn tartozkodott
As nem lAtta a falon a zecher lechurbAnra emlekeztetd fali
vakolatot, saj at maga baltAt ragadott es kivAgta az emlekez-
tet6 re szt. Miutan a CAnzi Rabbi megtudta azt felelte, hogy
Rabbi Hillel minden cselekedete "losem sesnajim"

Rabbi Heir Sapira zc"l a hires lublini Rabbi es

jesiva vezetd a DAf-HAjajme megalapitdja irja a reformokrol

4s osszehasonlitAst tesz a prAgai es a pozsonyi(Pressburg)

hitkozsAgek kozott 4s kerdezi: hogy hogyan lehet az, hogy

a nagy hitkozsAg hires 4s nagy Rabbik 41tal irAnyitott
Pr4ga mint Rabbi Jhajneszun Eibesiz zc"l vagy mint Rabbi

MharAl Rabbi Jhtide Liveh, ben BecAlAl zc"l 4s m4g sokan

nagy nagy Rabbik vezetese alatt 4llott hosszu Avtizedeken

keresztul hires hitkozsAg 4s az 6 idejeben mAr alig letezett

ott zsid4s4g, a hires "Al-Tnaj" templom Uresen pang, ugyan-

akkor a pressburgi hitkozsAg a Tajre reneszanszat elte,

virdgzik a hitkozsAg 4s a jesivAban ezrevel m4lyednek a Idea

kiapadhatatlan forrasAba? Es elerasztja tanitvAnyokkal 4s
hires Rabbikkal 4s talmud-tudosokkal m4g a komyezS Allamo-

kat is.

Folytatja Rabbi Schapira, ennek az oka kizArdlagosan
az, hogy a ChAszAm Szajfer zc"l bezArta Pressburg 4s az
eg4sz kornyezo helyeken az ajt6t a reformoksllen es inkabb

szAtvAlasztotta a zsidosdgot, mintsem megengedte volna a
reform torekvAseket, amelyek sajnos teljes asszimilAcidval

fenyegett4k 4s fenyegetik a zsidos4got Rabbi Lichtenstein
eloszor Margitta kozsAgben lett Rabbi majd 1865-ban Szikszo-

ra keitilt, 4s ott adta ki els6 konyvet

MAszkel-ifidol cimen, egylitt

1865-ben NagymihAlyon Habbi-gyUlAst hiv ossze a re-
formok 4s a Rabbi-szemindrium ellen - 4s kSildo ttsAget meneszt
a csAszArhoz is.

Amikor egy gazdag zsid<5 let4r az utrdl 4s tsbve

sz4nd4kkal a szerdahelyi GAonhoz, Rabbi Jhtide OszAdhoz for-

dul, 6 a szlkszdi Rabbi Hillelhez irAnyitja, hogy T61e kap-
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Es amikor nehez iddk kovetkeztek, es sok helyen

az elt4vedt vezetok rossz utra akartak tdriteni hiveiket,

4s szbkseg volt igazi vezetdkre "Mdnhigra" ki jo utra t4-

rltse a t4tov*zdkat es hirdesse 4s tanitsa a szent Tora

a hit, igazsagossdgdt , Udvoss4g4t 4s megvdltoztathatatlan-

s4g4t, 6 ra esik a v4laszt4s, 4s elhagyja az 41tala oly

nagyon szeretett "B4sz-H4m4dres" falait 4s fdradtsdgot

nem 4rezve ment vdrosbdl falura, hogy 4gd, igazs4gos szent

szavaival hirdesse, tanitsa minden zsidd egy4n eldtt a
Mindenhatd egyedUli megm4sithatat lan hatalmass4g4t , megcd-

folva az ellentmonddk egy4ni drdekbdl fakadd hamiss4g4t

Szavaival behatolt mdlyen az emberi l4lek Ieg4rz4-
kenyebb r4sz4be, felemelni vele a zsidd egy4n lelkdt 4s

tudta iranyitanu szent szavaival a bizonytalansagba 4s

apdtidban vergddo zsidd nsomeket.

Igazs4g nuK "az Emeszdrt" csak az igazs4g4rt 4s
csak az igazsaggal 4s az igpzsagtdl nem tagitott soha,
mindig csak az4rt harcolt eg4sz 4let4n keresztlil, ki az
emberek ezreiben ldngra gyultak a szikr4k, a mUszer be-
sz4dei folytdn 4s ezek a kis szikrdkbdl kigyulladt emberi
14ngok az 4gig jutottak. Az Ernesztol nem tudta dt semmifele
foldi erd vagy hatalom elvenni.

Azzal a megtdnto rithatatlan erdvel 4s hittel vette
fel a harcot azok ellen, kik reformot , mddositdsokat akar—
tak volna bevezetni a magyar ortodoxi4ban, akik hizelg4suk-
kel a hatdsdgoknak 4s egy4ni tiszteletet kiviwa pusztulAst
akartak volna maguk ut4n hagyni.

6 volt a Chaszam Szajferral 4s a tdbbi nagy Habbik—
kal egyiittesen amikor Jemijdhu Prdf4t4hoz hasonld szent
szavaival bebizonyitotta, hogy mit kell tenni azon iddkben,
amikor az igazi hitet vesz4ly fenyegeti 4s az emberek tiz-
ezrei kovettdk.

"Loch4m b'milchamesz H4-S4mM
. Mindeniitt ott volt,

ahol rendelleness4g volt 4s ostorozott ahol szbkseg volt,
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sel vegzett, meg4desitette nyeive, amely igaz szivbol,
4s meleg Ahdvdsz jiszro4lbol fakadt„

Utjai minden mozzanata a Josagos Mindenhatd aka-

rata szerint tortent 4s erre az utra, 4s ennek az utnak

elereseert akarta minden hivet es zsidd testveret rdvenni

ezert harcolt driasi, megtAntorithatatlan meggyozodessel

es eltokdlt szandekkal.

Konyveit es foleg leveleit nem a pilpUllel es

melygondolkodasu filozofiai tenyekkel vazolja 4s vdlaszol-

ja 9 hanem miiszAr , az emberek j6utra val6 t4rit4s4vel vald

felhivdssal 4lesen 4s Arthetoen r4mutat a zsidosdg 4s a
zsido 4let minden probl4m4jara. A jd, igazi uton vald
haladds 4s a Tora torvenyeinek betartdsi fontossdgAra es
orok idokre irodtak, minden iddnek megfeleloen, 4s konnyu
4rthetd nyelven, az azt olvaso zsido embemek szivdben
a lappangd szikrat is Idngra gyujtja. Konyveit minden
zsido hazban tartottak 4s tartjak amelyet csak a hA zhan

tartani megnyugvast 4s a rosszak ellen v4delmet jelentett,

9

0 sajdt maga minden micve megtartAsara igyekezett,
szamarat tartott hAzAba, hogy elsoszulottjet a Tora tor-
v4nye 4rtelm4ben ki tudja vAltani, juhokat , bogy meg tudja
tartani a birka lenyirasaval jard micvet (resiz hAgez) .

Kesziresz nefesben utol4rthetetlen l£gd FAklya, ki minden
perc4ben a napnak 4s minden perce a napnak szentseggel volt
telitve. w omV snip vk " "Es Kajdes L4-S4m" mind-
ezeket nagy tudomAnyAval nagy MesterAtdl 4s TanitojAtdl
a "ChAszAn-Szajfertdl" szivta magAba.

Ot 4s f4l 4vig Ult a Nagy TanitdmesterAnek szent
asztalAnAl driAsi, emberfeletti szorgalommal tanulva 4s
az ott toltott iddrdl azt allitotta, hogy azok voltak Ele-

t4nek legszebb napjai.

Leste Mesterenekj, a "ChAszAm Szoffemek" gondola-

tait 4s kiejtett szent szavai olyanok voltak, mintha

'n ’an valdsdgos angyal szAjAbdl jbttek volna.
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If tt volna megermie reggelre hagyta, As amikor nem volt
olaj vagy petroleum gyertya a vilAgitAshoz, a hold vilA-
gitAsAnAl tanult.

Valahanyszor TanitdjArol beszAlt, fAlelmetesen
As meghatva ejtette ki NevAt.

A tanulAson kiviil jdtAtemAnyeket is tett, gyak-

ran jArt betegeket latogatni es mindenkibe szent jelen-

lAte driasi hatast tett es nsVw nsisi kivdnsAga utAn

minden beteg ugy erezte mintha mAr a gydgyulAs utjara
tert volna.

Nosiilese utAn Galantara keriilt , ahol 13 even

keresztul tanult oriAsi szorgalommal . Egy alkalommal
sulyos szembetegsegben szenvedett es kezelesre Becsbe

utazott, ahol a professzor szigoruan eltiltotta,hogy
tanuljon, mert veszelyes szemAre. Be d nagy fajdalom
es veszely daeara folytatta a tanulas t , es amikor Nagy
Tanitcganak a Chaszam Szajfemak V'st fiilebe jutott

levAlben megparancsolta neki, hogy hallgasson az orvos

tanAcsAra, de 0 igy felelts "az orvos szerint veszAlyben
vagyok es eppen azert kell hogy szorgalmasan tanuljak
hogy a JdsAgos Mindenhato segitsen.

"

Nehez beszedenek dacAra, amit gyermekkoratol
szerzett, erds akaratAval leklizdotte es nagy szdnokkA

vAlt. Hallotta, hogy egy idegen boles, kinek beszedi
nehezsAgei voltak, koveket rakott nyelvere es a folyd

partjAn a viz csobogasAt utAnozva kapta vissza a tel-

jes beszelo kepesseget.

0 maga is cselekedett As kerte imAjAban a Minden-

hatdt, hogy valtoztassa At nehezen forgd nyelvAt olyan

nyelvre, ami Altai konnyen tanulhat As konnyen beszel-

het As utana megszentesiti nyelvAt a szent Tajre tanu-

lAsAra. PogadalmAt a JdsAgos segitsege utAn be is tar-

totta. Olyan szdnok lett, kinek minden szava az 6t hall-

gatdk szivAig hatott. TanulAs At,amely oriAsi lelkesedAs-
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Eleteben tobb megrazkodtatason meat keresztul 6 is

ds a hitkozseg tobb tagja , de eros Hite ds a hitkozseg tag-

jaiba beplantalt rendithetetlen hit es remeny gyozedelmes-
kedett.

Rabbi Avraham L. Rosenbaum :

V'xx OMaaynn .*? omas a"mn

Nagy tudos volt, kirol sokan mondtdk azt a betelje-
sedett tenyt : inx oipna n^nii min Tajre tudomany es

Nagysag (joldt) egyiitt. Eloszor a nyitrai hitkozseg Rabbi-
iilnotoe volt de csak rovid ideig, innen keriilt Szikszora,

akkor mdr kdadta els6 konyvdt "Kdrdes es Felelet "Ben

JhUde" - sun’ - 71 n"iip cimen. Szikszdrol

volt sziilofoldjdre keriilt Pozsonyban, ott tanitott nagy
tudasaval es adta ki ket nagy konyvdt "Sosanasz Avrohom es

Maor Enajim" - "o’ 3 ’? tikdi onus nasns?"

1877-ben halt meg ds Pozsoryban helyeztek oriasi
reszvettel nyugovora.

Rabbi Hillel Lichtenstein zcl .

. V'st •>BP3yp3'»b .n naan am

1815-ben szuletett Vecsen. Hat eves koraban, miutan
Apja mar elSzSleg bevezette a Tajre vilag&ba chederbe kiild-

te, ahol szorgalmas tanulasdval es 6vatos viselkedesevel
kivdlt a tanitvanyok kozott, sohasem ment folemelt fovel ,

ds nem tekintett szanevel folfele.

Tanuldsi rendje ds szent utjai mar akkor bizonyi-
tottdk Nagysagat. Betartva a Misnd. szavait:

" nn®n mimsa o^m Vann n*?aa ns "

Reggel vett maganak 3 krajcdrert kenyeret ds ezzel

tanult 14 drdn keresztul amikor vizet huzott a gdmes
kutbdl, gyakorolta kiviilrdl a tovenyeket, amiket napkozben
tanult D , '»n mu no bdl. Az adag kenyeret amit este kel-
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Chale ch ileus kerdesek es feleletek formdjAban " n"w ”

"Seelajsz Vtsnxvajsz Harif" cimen - M injna nT*mt w

"Achizasz Morehu” cimli konyvevel egyiitt*

1816-ban keriilt Szikszora 0 Tobb hires vallAsos tar-

gyu tanulmany konyvekben szerepel neve, kozbttuk

Rabbi Fd.ivis Fischman s - V*bt tkzmps a
ftmn

Rabbi Fajvis Fischman Rabbi Jechezkel F c miskolczi

Rabbinak fia volt, ki nagy Talmud tudos fiakent haladt

Apja nyomdokain, boles Talmud-ChAchAm, kinek tuddsa es nagy

ismereten kivtil, kulbnos beszeld kepessege, amivel idejenek

egyik legnagyobb szonokdnak szamitott* Perfekt nemet tar-

talommal telitett beszedevel valosdggal elbuvolte a hallgato

gyulekezetet.

Eloszor Gyongyoson volt Rabbi, onnan keriilt kb •1820-
ban Szikszora, onnan Kolozsvarra es 1828-ban Pozsonyba ke-

rult, ahol elete vegeig tanitott es tartotta nagy ertekes

"droseit”* Neve tobb chalachikus kdnyvben szerepel* Fia

volt Rabbi Joszef Chajim F* telegdi Rabbi* HalAla utAn 36-

val kiadott konyve - M Kjnv >nKM
*

.Rabbi Spinel jJicho^: _ y»s T a”mn

Nagy GAon kivalo szemelyiseg a chelemi majd kesobbi
szAntdi Rabbi JoAb veje volt* Aposa utan 6 adta ki ket kony-
ve t. Elete vegeig bezarkozottan esak a szent tannak es tani-

tasdnak azentelte eletet.

Sokan fordultak hozzA meg messze idegenbol is tana-
csert es vigaszdrt, mert I* ten felelemmel es zsidd szeretet-
tel telitett szavaival lelki megnyugvast es remdnyt adott
a hozzAforduloknak*

LeAnyAt elvette Rabbi Vitriol ChAjem miskolczi majd
munkAcsi DAjen*
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Rabbi Ma.ise MordechA.i Schonfeld:
. Vst nyn npy* ?i nira a

ftmn

1780-ban sziiletett Szikszon. Apja nyomdokain haladt

nagy tudasu ember volt, ki apja nagy elfoglaltsaganak daca-

ra tanitott, sokszor az ejjeli orakban, mert nem akarta,

hogy a nehez helyzet miatt csokkenjen tudomAnya.

Idegenbe mar csak akkor ment Torit tanulni, amikor

Szikszon elmult minden betegsegi veszely. Szikszon apja

halala utan 5 evig volt Rabbi - 811-tol 816-ig.

Szikszorol Tiszafuredre vettek fel Rabbinak, ahol

kozel 30 evig vezette a hitkozsegi eletet, nagy megelege-

desre.

1846-ban Sarkadra keriilt, kesobb SimAndra, ismere-

tes lett, amikor Rabbi Alexander volt csabai Rabbi, kit

reform felfogasa miatt din-Tajre ele hivattak es a szantoi

"Gaon" Semen Rokeach" elnoklete alatt levo "Besz-din” meg-
09

fosztotta Rabbi allasatoio 0 maga is reszt vett a Rabbini-

kus birosag tagjai kozott. (Alexandersohn Janeszn eloszor

a poseni Schwerinben volt Rabbi, majd BajAra keitilt es

1833-Ban Hejocsab&ra keiiilt, ahol rovid mukod^s utdn el-

bocs&jtottdk £llasabol.)

"Toszfot Mordechaj" 11 nl^oln ,, cimen, vallA-

si kerdesekre feleleteket tartalmazo konyvet adott ki.

Rav Avis Tannenbaum ; - Vst QMnjyjjyp Vmn

Rabbi Avis a bobovi Lipmann Jom-Tov Rabbi fia

eleseszu nagy tudos volt, ki 178o-ban kerult Sopronkeresz-

turba, mint Rabbi (Apja halala utan ozvegy Anyjat a szantoi

Rabbi JirmijAhu feles^gul vette)Matteszdorfban is Rabbi

volt es ott adta ki konyvet az Alfaszinak a vallasi jogi

ugyeben irt nagy tanulmanyait, amelyet Rabbi Benjamin

Volffal a "SaAre Tajre" szerzdj^vel kozosen dolgozt^k ki,
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volt a hitkozseg es videke Rabbija*

Mikor mar oregnek erezte magat, es ugy gondolta, mar
nem teljesitheti tokeletesen szent feladatat, kerte az akkori
hitkozseg eloljarosdgat, hogy mentsek fol a szolgalatabol
es vegyenek helyette fiatal vezetbt. A Hitkozseg eloljdrosaga
kerte, hogy folytassa tovabb a Rabbi alias t, de 0 nem volt
hajlando es hogy ne okozzon gondot, vagy kellemetlen erzest
hiveinek, hogy jelenletebe valasszanak mas Forabbit* Az elo-
re megjelolt ido utan elhagyta a hitkozseg teriiletet es mas
varosba kbltozbtt, Szikszora csak egy alkalommal jott utana
amikor a helyebe megvalasztott Schonfeld Rabbit beiktattak
es 0 kbszbntotte fel sok szerencset es aldast kivanva.

Rabbi Jankajv Ber Schonfeld ;

. V'st nyn npy* a ftmn

Nagy tudos es hires ember volt es 1771-tol 4o even

keresztul 1811-ig volt a szikszoi hitkozseg lelki-pasztora

ki oriasi odaadassal szolgalta a Hitkozseg minden egyes

tagjat, magan viselve mindenkinek gondjat es bajat* Amikor

1773-ban kolera jarvany szedte aldozatait, odaadassal, on-

magat felaldozva jarta latogatni a betegeket, gondoskodva

gyogyszerekrol es ellatasrol, a meghaltakat a temetobe ki-

serte es sokszor egyediil asta meg a sirokat, a Mindenhato

megaldotta nemes cselekedeteert, nem csak hogy nem lett be-

teg, de hosszu elettel, amikor is minden szabad idejet az

emberiess^g megsegiteseert szentelte, miut^n a hatosdg a

templomot is bezaratta, hazrol-hazra jart, hogy fenntartsa

a kapcsolatot hiveivel es hogy gondoskodjon ugyes-bajos dol-

gaikro 1

.

1811-ben halt meg - 8o eves koraban* driasi reszvet-

tel kisertek az altala kijelolt helyre, a szikszoi temetobe,

meghagyva, hogy minden emlekbeszedet nelkblozzenek* Akara-

tdt a hitkozseg eloljarosaga teljesitette.
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Nem tudom, teljes-e a nevsor, de minden igyekeze-

temmel sok forrast kerestem, hogy felfedjem szent eletu-
ket.

”Kyi8m Cadikim, kulom Ahuvim" "cpmnK o'? oVid"

Mindegyik szent volt es Mindegyik nagyon szeretett volt.

A hitkozseg minden idoben nagy sulyt fektetett a Rabbik

valasztasdnal, amely bizonyitja Nagysagukat:

Rabbi Smuel J. Rosenbaum . Rabbi J^nka.iv Beer Schon-

feld. Rabbi Ma.ise MordechAi Schonfeld . Rabbi Smu£l Jicchog

Rabbi Avis Tannenbaum . Rabbi AvrahAm Rosenbaum . Rabbi Hilie1

Lichtenstein . Rabbi Smuel Erenfeld (ChaszAn Szeffer) . Rabbi

Saul Erenfeld . Rabbi MenAchem Mendl Schuck . Rabbi FAivis

Fischmann. Rabbi Eliezer Blum . Rabbi Chaiem PinchAsz Gold-

berger . Rabbi Jichog Meisels . Rabbi La.ibis Jungreisz.

Rabbi L6ibis Goldberger . Rabbi Ancsl Schuck. Rabbi Joszef

Muller ytgT
, Rabbi Eliezer Weiser.x^bE?

Rabbi Smu£l Jicch^k Rosenbaum :

DnnjytKi pns** a
Hmn

Miutan a hitkozseg eleteben szbkseges volt a valld-

sos P6sztori iranyitds, eleinte Dajenok / Rabbi helyettesek

vegeztek, a hitkozseg iranyitfisat, az elso Daj6n kik aztan

a szikszoi hitkozseg Forabbija is lett volt Rabbi Smuel

Jichog Rosenbaum.

Kival6 nagy tudasu talmud tudos volt, kinek a hit-

kozseg vezetese es irAnyit&sa teren nagy erdemei voltak,

tanuldsra sz&nt idejenek egy reszet a gyermekek tanitasd-

ra forditotta, hogy ezzel mentesitse a hitkozsegre harult

ad6~kotelezettsegeket, amit idejeben az ott elt grofok

kasszajdba kellett lefizetniuk. Idosebb kor£ba m&v a he-

lyi es videki bocherok reszere jesivat letesitett, ahol

nagy szorgalommal tanitotta a fiatalokat es balbatemjeit,

I. ten felelemre es Tajrera.

Szikszora az 1750 evekben keriilt. Kozel 20 £vig
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Jisrrael erdekeben.

Vigyazva a kasreszra t a hitkozsegi tagok vallasos

eletere, oktatni, darsenolni 4s predikAlni , vit£s - u-

gyekben itelkezni igazsagosan, fejleszteni a jidiskajtot

a hitkozs4g szent intezmenyeit es osztozni a hitkozs4gi

tagok oromeben es banatAban.

Minden csaladi esemeny vagy aktuson reszt vettek

es az esemenynek megfeleloen beszedeket tartottak.

Mindezek tartoztak a Habbik hatiskorebe 4s 5k

sok esetben a Taj re fejlesztese erdekeben onkentesen

jesivakat letesitettek,, amely sok faradsaggal es nehez-

segekkel jart, de vallaltak, hogy a Torasz Chajim vi-

lagitsa be a vilAgot, hogy a sotet tudatlansAgba tapo-

gatdzoknak vilAgossagot es fenyt nyujtsanak, hogy

bevonjAk az udvosseget biztositd megvaltoztathatatlan

szent Tora tudomAnyAba, hogy az elet utjaira is vigydk

magukkal.

A Hitkozseglink virAgzd mukodesenek 4s p4ldAs

41et4nek kizArdlagos 4rdeme , a RabbikA.

FAklyakent vilAgitottAk be az eg4sz utat

hitkbzsAgunknek sok dicsSsAget szerezve.
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Rabbi iaink :

A Rabbinak neve RAv, ki a Kbzsegnek a vallasi

vezetAje. A zsid<5 pap cime Rabbi, arameus nyelven Rabbi

mestert jelent.

A talmud-irok egyik generaciojAt is Rabbiknak

hivtak, de a Rabbi cimet csak az viselheti, aki szmiche

ban kezfeltevesben, vagyis felavatasban reszesiilt.

A talmud idejeben a Rabbi - avatAs csupAn ta-

nitasra adott jogot, de lassan raruhAztAk a Rabbikra,

akik a tanitason kivul a hitkozsegek lelki szuksegle -

teirol is gondoskodtak.

Rabbijaink igyekeztek hiveiket a Mindenhatd

szeretetere, a Tora torvAnyeinek megtartasara As a

szent TArAra tanitani. SzerAny igAnytelen eletmddjuk-

kal, a kis foldes szobAjuk kbnyvekkel telepakolt negy

falai, vagy a "BAsz-HAmidras " falai kozott bezArva

a talmud foliAnsai kozott ttltek tanitvAnyaikkal es

hiveikkel nappal es Ajjel, hogy hlisegesen szolgAljAk

a Mindenhatdt.

SzolgAltAk HitkozsAguket oriAsi msziresz

nefessel As vAgeztAk nehAz feladataikat a kozos-klAl
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kovek alatt nyugvdk beszelni tudnanak, sok - sok dicsS

s4g deriilne ki £letUkb6l.

Sokakat k±16m4tereken keresztUl kdzben vittek

utolsd utjukra , hogy ezzel r6j£k le a kegyeletiiket,

mind - mind kiilon-kulon egj vil&g es egytdl-egyig tisz-

tin adtik vissza Teremtd jliknek hofehdr lelkuketo Minde-

gyiket kUlon-kulon az eg4sz kozseg zsiddsaga kiserte, az

tizletek redonyei lehuzva t konnyes szemmel bucsuztak

egymistdl azok az ott elt driga emberek.
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Ott Ok mindannyian a ko zsig irdekeert dolgoztak,

epitettek is tevikenykedtek ivszizadokon keresztul.

Hagyjik <5ket sirjukban bekeben nyugodni , mint mis

temetikben, Miskolcon vagy Szerdahelyen.

Kiilon reszen nyugszanak a Kohenitak ildisra

emelt kit kiz szimbilumival a Livik egy ontozo kancsit

abrizolva, ott pihennek a pestis ildozatai, a kiilonbozo

idik halottjai, a hiboru elesettjei es a Chevri Kidisi

most a hiboru utan emlikmiivet illitott a deporticiiban

nevteleniil elhunytak emlikire , az alanti szoveggel:

"Szikszo is Keriileteinek

1944 - 1945

Driga Mirtirjaink emlikire illitotta a Chevri

Kidisi . Bikis nyugalom az egi pihenin I. ten vidd szar-

nyai alatt a szentek soraiban, akik a csillagok midjin

finylenek. A Ti ildozatotok a mi drokos fijdalmunk.'*

Bikiben nyugodni az emberiessig, a huminussig

is az irzi sziv alapjin arra kirjuk az illetikeseket,

hogy vidjik meg minden gonosz szindiktol a mi temetdn-

ket.

Ha az idotol besuppedt is a mohitil betakart sir-
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r>4lViil. elhanyagoltan. a vad novAnrektol bengve. airMvek

ledontve es elhordva. szabad nrAdakAnt dll a temetot gya-

lAzA vandAlok 4s cigdnvok elgtt.

A temetd, ahol a kozsAget Apitd, pAldAs Aletet

415 drAga polgArok nyugosznak, elhagyatottan As siralmaa

Allapotban All.

Az a hely, ahovA mi mindannyian oly meghatottan

es fAjdalmas szivvel zarAndoko1tunk 4s zarAndoklunk,

Avrol-Avre, az egyetlen lAtezd dokument, amely a pusztito

hAboru utAn megmaradt a szikszoi zsidosAgbol, szomyu

Allapotban van.

A halottak nem vedhetik magukat, mi pedig, kik

messze kerultUnk, tehetetlenek vagyunk 4s sajgo szivvel

fordulunk ezen konyvon keresztiil az illetekeaekhez.

a poleAri hatdsAgokhoz. az egvhAzi hatosagokhoz

.

hogy

vAdjAk meg a temetot, ne engedjAk meggyalazni 4s feldulni

a szikszAi Temetot, mert a vilAg osszes orszAgainak tor-

vAnye sulyosan elitAli a temetd meggyalAzdsAt, mert az a

kegyelet gyalAzAsa.

Mi mindannyian, kik szAtszorva Alunk a vilAg

tobb tAjAn, mind kAszUlUnk odamenni a temeto meglAtoga-

tAsAra 4s k4ver owsira.
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Vizi pincendl es a tobbi pinceknel es a dombnd.1 leterve

a patakhoz eriink, ahol a deszka pallot keresztiil haladva

szemiink elott a '* temeto kapu" „

Miutan felmaszunk ujra a dombra, elottunk a temeto

a kis hazzal; a Thare h&z, ahol a szlikseges felszerelesek
voltak.

Koros korul sorba egymAs mellett sorakoznak
szeretteink, Nagyjaink, jo ismeroseink sirkovei, egymas
mellett, hat arasznyi hely tavolsAgra egyik a masiktdl,
fejiik kelet fele fektetve.

A kapuval vagy a bejArattal szemhen az uj es

bal feld a domb AlsovadAsz fele eso lejtojen a rdgi teme-

to. Ott nyugszanak az elso telepesek es a regebben

elhunytak.

Kozottiik a dednagyszlileim, R. Cvi Jankev Beichman,

Rabbi Lichtenstein, leAnya es a ChAszAm Szajfer leAnya

Hinda, aki Rabbi Smiiel es Saul Erenfeld Sziksz6-i Rabbik

edesanyja volt es ott fekszenek a nagy Rabbijaink R. Saul

Erenfeld, Rabbi Menachem Schuck ds meg sokan szenteletu

emberek, oregek, fiatalok, meg a komyezd falvakbol is.

Flesch Armin vilaghirli gyermekorvos szlilei

Aszaldrdl,

Dr. Gbnzi Adolf, a nagy orvos, - AldAsas eletuket

ledlve ott tertek nyugovdra.

Kozel ket es fdlezer sir, amibe drAga Hozzatarto-

zdink alusszak hosszu Almukat, amig lit a halottak feltA-

madAsanak ideje.

A temeto nan.iainkban s 3 t» 1 bias Allanotban. keritds
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R. Jiazroel Eaniro . R. JAnkev Freistat. R. Ma.ise Reicbm»n

.

R. Jaichenen Jichng Flnmm. R. Jhiide Winternitz.T.Jichog Cvi

Weiszfeld. Pichesz Reinitz. R. Ma.ise Morgenstem. R. JAnkev

Fuchs. R. Eliezer Hartmann. R. Ma.ise Jaszef Grasazman.

R. EfrAim Span. R. Simon Blank. R. Jichog Altman. R.AvrahAni

Plattner. R. Bliezer Wohl . R. Jhiide Fleischmann. R. Zeev
Weinberger 6s m6g sokan masok z.c.l.

Mikve (Ritualis fiirdd) :

A szikszoi rituAlis fiirdo az eloirasoknak megfelelS-
en ugyneve zett "eldvizbol" forrasbol fakadt. Sok idon ke -

resztiil a kassai utcAn Allt elso idoben szalmafodeles kuny-
hoban 6s kesobb Rabbi Saul idejeben Atepult. Meiy fekvesii

volt es sok lepcsfi vezetett le a medencehez, amit kazannal
fiitottek es megfelelt a teljes hygenianak . Penteken sokan
latogattAk* de voltak kik hetkoznap es a teli idokben is a
reggeli imadkozAs elott odalatogattak , a hitkozseg vagyona
volt es az gondoskodotta rendbentartasarol , volt egy kszelS
aki a fiitesrSl 6s a tisztantartasrol gondoskodott.

A LAng csalad kezelte kozmegelegedesre es utana
veje Kolis volt a zsiddk elhurcolasAig.

A deportacio utAn Herskovitz Erno fAradozasAnak e-

redmAnyekepen a Rabbi lakAsAban epiilt fel ujra, de sajnos
csak rovid ideig volt hasznAlatban.

A temetd s

B6sz hakvoraisz es Besz Cacha.iimnak - az elet hAzA-

nak 6s B6sz Ajlomnak, az brok haznak is hivjak. Sokfele
zsido hegynek nevezik, mert a zsiddk a legtob'bszor a vAro-
son kiviili hegyoldalon temetkeznek. A szikszoi zsido-teme-

to is a kozs6g dombjan teriil el. Vegig megyunk a Pataky
SAndor utcAn, elhagyjuk a pap drogeriAt, TakarekpenztArt,

Rimay patikAt, a Besz-HAmedres es iskola udvarAt a dr. Gbn-
zy lakAst, Plattnerekat, AvrahAm uzletet, a postAt, Vohl
6s Lindenfeldeket es keresztul megyunk a Meczner hidon es

a Herskovitz uzletenel jobbra terve a szollodomboknal 6s
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Mindjart az orszagba erkezese utan szamarat vett es

bejdrta vele az egdsz orsz&got, minden dombra vagy hegyre

felmaszva, hogy sajdt szemevel ldssa a szent orszdg terme-

szetes szepsdgeit. Erec Jiszrael szeretete csodalatos, az

orszdg ldtogatasa kozben vett egy voros tehenet (ami a T6ra

eloirdsainak megfelelt) nem volt meg befogva, nem volt raj-

ta mas szinii szorszal
,

teljesen hiba nelkul ("Pere adlimd"

celjara) orizte, gondozta vigydzva, hogy iitest ne kapjon,

hogy ne vdljek (poszlnak) hasznalhatatlanna , mert remenyke-

dett, ha feleptil a Besz Hamikdos es legyen mind jart keznel

a tehen, amelye t B. Hamikdos idejen is nehezen lehetett talal-

ni.

A templom ajtajdba imadkozik a Besz-Hamikdos helyenek

kdzel ebe„ Penteken sajfert fujt „ hogy megrenditse a Minden-

hatd irgalmat, a zsido nep irdnyaba ,s zabad idejet t6ra ta-

nulassal es kabbala (misztikum) tanulasdval toltotte.

Kdsobb rossz helyzetbe keriilt es szlilei kertek, jbj-

jon haza, ahol majd Rabbi dlldst tolthet be egy nagyobb he-

lyen. Rabbi Akiva azt felelte sziileineks "Jobb itt a Szent-

foldon meghalni, mint Egyiptomban kiralykent uralkodni".

1878-ban csatlakozik Petah-Tikva megalapitoihoz,

R„ Jhajsua Stampfer, Guttmann, Rdb es aposa reszere Rabbi

Hilel szikszoi Rabbi, vdsarol Petah-Tikvdn lo dunam foldet.

1907-ben dus diet utan hal meg Jeruzsalemben , ahol az olaj-

fdk hegyen (Hdr Hdzdszimen) helyeztek nyugovora.

Megemldks zem azokrol is, akik ugy az iskola, mint a

Cheder vezetesenel drdemeket szerezteko

A Rabbik kiilon-kuldn:

R. Jchidl Stamberger. ki sok even keresztiil volt is-

kolaszeki elnok. A Tdlmed-Tajre segitsegere voltak nagyon
sokan, es csak egynehanyat sorolok fel a sok kozul:

R. Eliezer Blum. R„ Chaiem Pinchasz Goldberger„
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mindenkit ki hozzA fordult. A Tora eloirAsAnak megfelelden
irAnyitotta uj pArnoszejAt. Abban a zchiiszben volt resze

hogy kozvetlen a deportAlAs elott halt meg As SzikszAn

jutott kever JiszroAlhoz.

A csalAdja nagy resze elpusztult. HArman manadtak
meg, kozottuk Doved(Lajos) a T.B. agilis vezetSje As HelAn-

ke huga.

R. Akiva J. Schlesinger : V'st 1*3 '"i

Rabbi Hilel Lichtenstein veje volt es vele egyiitt

kerult Szikszora, ahol a szikszoi utcakat jArva es a besz

hAmedres falai kozott Almodozott a szent Erec JiszrAAl irA-

nyaba . Itt fogadta aposaval a tibetbol erkezett idegent.

1865-ben "Lev HAivri" cimen konyvet adott ki, magyarazato

t

ad a ChAszAm Szofer vegrendeletehez, es erAlyesen lAp fel

a reformokat kovetelok ellen. A konyv elterjedt a szAles

vallasos kbrokben meg Magyarors zAgon kivul is.

Rabbi Schlesinger igyekszik megmagyarAzni , hogy az

antiszead.tLzmusnak a zsidA ellenes gyiilolgetAseknek f5 oka

az, hogy a zsidok el felejtettek, hogy idegenben Alnek,mert

eletiiket Erec-Jiszraelben a Tora hagyomAnyos szent szelle-

meben a Mindenhato torvenyeinek megfelelSen kell berendez-
ni, ez nem tetszett az akkori reform-harcosainak , kik bea-

rultAk 6t a hatosagoknal azzal, hogy Rabbi Akive Joszef a
szikszoi Rabbi veje konyvevel es tanitAsaival gatolja 5ket

hogy jA hazafiak legyenek. Uldozni kezdtek. 0 azonban kitar-
tott AllAspontja mellett As nyomatekosan hangoztatta, hogy
minden zsidd, ki vallAsos tradicio hu Ale tet akar AIni,

nines mas utja, mint letelepedni a szent-foldon.

187o-ben alhatarozta, hogy a szent-foldre utazik As
egAsz utjAn mindenUtt ahol keresztul utazott, megmagyarAzta
alijAzAsAnak igazi cAljAt. 1987o sAbesz nAchmijAra JerazsA-
lembe Arbszett As ott nagy tisztelettel fogadtAk a HAr HAbA-
jisz kozelAbe bArelt lakAst As ott templomot alapitott.
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keddst, hogy csalAdjAt is idehozza. Igy alakult ujra a

szikszoi Talmed-Tajre, egy kivAld tanito erdvel.

A Hitkozseg vasarolt egy hAzat, aminek a helyen 914-ben

felepiilt a nagy-templom es ott osszegyiijtotte az osszes gye-

rekeket, a kiilonbozo korosztalyokat es elkezdte a szorgalmas

tanitast. Kitiino magyarazo-kepe sseggel megadta a gyerekeknek

a szukseges anyagot es mindezeket jirAsz-somAj i mmal oltotta

be, akik hamarosan megszerettek es tiszteltek.

Par honap mulva sziikseg volt uj melamedra es akkor
javaslatara Miskolcrol Weisz Joha.isuat vettek fel, kinek

tanitvanyai kozlil meg vannak itt az orszdgban.

A tanitvAnyok a talmed-tajre hirere messzirol is

jottek, Huszt, Ujhely, Sziget, Miskolcrdl es egydb helyekrdl

is. A cheder gyerekek utAna Atkerultek a helybeli es mas

videki jesivekbe, ahol a jo alap utan elmelyedhettek a Tajre

tenge rebe . Amikor 19o7-ben a Schuk Porabbi z"l beiktatAsa
volt, R. Menase kivonult a vonat ele a Cheder gyerekekkel

es erre a cdlra keszitett egy nagy zAszldt, amire "Degel

Machne TAlmed Tajre Szikszo" - xop’o min nabn nana Vat
volt rairva 4s a gyerekek enekelve kisertek az ujonnan meg-
valasztott Rabbit. Ez az esemeny nagy szenzAcionak szAmitott

es a nagy izgalomban maguk a Hitkozseg eloljardi kivettek
a zAszlot a Gyerekek kezebol As igy kisertek St csalAdjAval
lakos ztA lyAba

.

A zsidd elemi iskola tanitoja Rozsnvai nyugdijazas

eldtt Allott es az AllAst felajAnlottAk R. MenAsenak, de

tekintve, hogy ott bizonyos alkalmakkor a tanfeliigyeld 1A-

togatAsa alkalmAbdl kulonleges megtiszteltetesbe kellett

reszesiteni, de erre nem volt ha jlando R. MenAse, ezutAn

vAlasztottAk meg tanitoknak Pridl Hedviget es Weinberger

Vilmost.

A szikszoi ifjusAg vallAsos es derech-erecre vald

nevelesenek az drdeme E. MenAse Lindenfeldet illeti meg,

aki kesdbb is, miutAn AllAsAt elhagyta tanult es tanitott,
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As megerto nagy TAlmed Chochem volt As nagyon szerAny emr-

ber, ki egesz eletet csaladjAnak es a Cheder gyennekeinek

szentelte. Nem tett sohasem es senkivel sem kivAtelt, min-

den gyermek egyforma volt nAla* A sajat gyermekeit is meg-

buchtAzta (hatbalitotte) ha rosszak voltak, Ritkan fenyitett

de mindig mertekletesen, A Tajre tanitAsa es methodusa ki-

tlino volt*

Sajnos teljes CsalAdjAval elpusztult,

Grunwald EgerbAl kerult SzikszAra, Reb Jsa.ie Veisz

MiskolcrAl, R P Line Gk)ttlieb chuszed volt, jo Melamedok

de csak rovid ideig voltak SzikszAn*

Jesivak voltak Rabbi Hilel Lichtenstein

Rabbi Smuel Erenfeld . Rabbi Saul Erenfeld . Rabbi Menachem
M« Schuck es az utolsA idoben Rabbi Eliezer Weiser slita

vezetett jesivAt a deportAlAsig*

Ro MenAse Lindenfeld s mpaa ^

19o5-ban jott SzikszAra egy fiatal ember* JAmbor,

I, ten felo nagy TAlmed-Chochem, aki a fehergyarmati Jung-

reisz RabbinAl jegyzAi AllAst toltott be, mint a singer

varrogep ligynoke* Allando lakhelye akkor NyiregyhAza volt

es egy heti tAvollet utAn szombatokra utazott haza csa-

lAdjAhoz* Az uzlet, illetve a kepviselet az akkoil szAlli-

tAsi nehAzsAgek miatt nehez volt es fArasztA* R 0 MenAse

fArasztA es komplikAlt pAmoszejet lAtta a hitkozsegnek

kAt nagyon agilis es aktiv tagja Spitz EmAnuel es Bildner

6rAs, es elhatAroztAk, hogy a hitkozsAg hozzAjArulAsAval egy

komoly ajAnlatot tesznek egy konnyebb es jovedelmezobb

kenyerkeresetre* A hitkozsAg elAljArAsAga R* ZAlmen Turk

As Ro JoszAf SmliAl Stamberger magukhoz hivtAk As a beszAl-

getAs alapjAn felismertAk benne a pedagAgust As a tanitAi
tehetsAget As ajAnlatot tettek a TAlmed Tajrenak tisztAn
vallAsos alapokra fektetett ChAder vezetAsAre azzal,hogy
lakAhelyAt is ide helyezze At vAglegesen. R. MenAse Linden-
feld elfogadta az ajAnlatot As megtette a szuksAges intAz-
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tudomAny vilagaba. Elottunk a kis utcaban lakott finomsAgAt

elArulA Abis bacsi korszakAllAval es steiff kalapjAval . Ki

mAr a felnottekke vallott bAlbAtemok kozott is nagy tiszte-

letben reszesiilt. Hosszu elettel aldotta meg a J6 TeremtS

4s meghalt, meg mielott elkezdSdtek volna a sanyargatAsi
iddk.

Tanitonk volt a szigorArol is hires Weinberger Zeev
(Viktor) , ki a harmadik osztAlytAl feljebb tanitotta a szik-

szo es videke gyermekeit. Tudos csaladbol szarmazott. 0 maga

is tudos volt. BAtyja volt a pesti Zsid6k<5rhAz sziv3pecia-

listAjAnak, jo tanitA volt es a tanonc iskola ifjusAgAt is

tanitotta. A tanitvanyaiba vallAsos szellemet igyekezett

belenevelni. Sajnos CsalAdjAval egyutt elpusztitottAk.

Hitoktat6k voltak meg Schwartz bacsi . ki sok leanyt

tanitott meg imadkozni es Chumest forditani. A gyenmekek
kedvence volt, az iskola udvaran lakott.

R. Sla.ime Lebovitz jAmbor, melyen vallAsos ember es

felesege (Keller) Edit, nagy tudomannyal rendelkezo asszony-
ka, ki Rabbi Saul Erenfeld unokaja volt.

A Mel amftdok igazi erleche zsidok, kik minden sziviik-

kel azon voltak, hogy Jirasz sumajimmal Tajret vigyenek be

tanitvanyaikba . Dardeke-tol kezdve egesz nagy bocherokig,

a BAl-BAtemok nagy sulyt fektettek a MelAmedok ellatasanak
gondoskodas arol , a Cheder, vilagito es melegitS szereirol.

Az egyik tanulo szobdban nagy konyvtar Allott a ta-

nito es a Cheder gyerekek tanuldsa es utananezese celjAra.
A Rabbik allando ellenorzese alatt voltak es minden heten
Ok maguk ferheno ltak (hallgattak ki) a gyerekeket.

Egynehany Melamedrol megemlekezve R. Akira D.

Sdile singer. R. Avis Rosenbaum . R. MenAse Llndenfeld .mind-

harman nagyok voltak tudAsban es tanitAsban.

R. JAnkev Joszef hAkohen . Fuchs ( Fuchs Bacsi)
egy igazi szuletett raelams d tipus. Nyugodt, megfontolt,
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Meg az l9oo-as evek elott, amikor Hedvig neni Atvette az

iskolAt, nem volt az egesz videken pAlda arra, hogy egy

fiatal leAny tanitonoi AllAst vAllaljon es oly driAsi koz-

szeretetben adjon ki gyermekeket az iskola padjaibol, olyan

nagy felkeszultseggel* EgAsz eletet a gyermekek es a fel-

nottek nevelesere forditotta, nem akart ferjhez menni 9mert

felt, hogy az akadalyozni fogja szent munkAjAt,, Hedvig

nAni neve mindannyiunk szivAbe van vAsve, mert tanitasaval

szeretetet, egymAsnak megbecsulAsAt es hitet vitt minden

tanitvAnyAba*

Az iskolAt, amely zsido iskola volt, a hatosag el-

ismerte es a helybeli es videki elokeldsegek nem-zsidoiis

az iskolAt latogattako MegtalAlta mindenkinek sziveben azt

az erzekeny pontot, amely tanulAsra es szorgalmassAgra ser-

kentetto 6 tudott tanitvanyainak jobarAtja es tanAcsadcja

lenni - sokszor finomsAggal es megertessel teli szavai

gyogyitottak a lelkileg mesebzetteket* Delutankent magAnjogi

polgarit is vezetett, ahol meg a vizsgAit es bizonyitvA-

nyait is elismertAk*

Szabad idejAben jotekonysaggal es a leanyok a pol-

gari magAniskola utani uton valo tanitasaval is foglalkozott.

Hazafiassagra nevelte nagy lelkesedessel tanitvAnyait, hogy

a talpra magyar es a szozat elhangzAsAnAl, a magyar zAszlo

lAttAn szivdobogast kell mindenkinek kapni. A mArcius 15-i

kokardat 6 tuzte fel minden tanitvanyanak c bluzAra * 1922-ben

a kormAnyzdtol kapott kitbntetest a tanitvAnyainak jo ha-

zafinak val6 nevelAsAArt.

De a deportAcid kinhalAlAtol nem vAdte meg St sem

hazafiassAga, sem kituntetese, Mosolygd area, arisztokratikus

megjelenAse, szhletett tanitoi talentuma a legjobb tanitondk
kozA sorolta.

Rabbi Avis Rosenbaum a szikszoi Rabbi AvrahAm
Rosenbaum fia volte Nagy tudds, szereny ember, kivAlo peda-

gogue, ki minden tudAsAt es turelmet latba vetette, hogy
tanitvAnyait bevigye As beavassa a Tajre es a csodAlatos
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mAr 8o-an, 192o-ban pedig mAr szazon felUl.

1928-ban az iskola AtApult, hozzAApitettek As a
termeket kibovitettek. A hittanora terve is nagyobbodott

As a Tiferesz BAchurim temploma volt egyidejig az iskola. A
berendezAseke t kicsereltek. A cheder egy szobAval bdvult.

A tanitvanyok szama is emelkedett. A chederbe videki gye-
rekek is jottek. Mindenki megkapta azt a vallasos nevelest

es a sziikseges vilagi tudast, amivel az Alet utjaira indul-

hatott, hogy koriilmenyeinek megfeleloen folytassa ugy es

abban a szellemben, ahogyan Szuleik kivAnni akartak.

Mindannyian halasan gondolnak vissza TanitAikra, kik

AriAsi mosziresz nefessel faradoztak azon, hogy nevelAsukkel

es tanitAsaikkal tanitvAnyaikat jo utra teritsek.

A Cheder gyerekek a "tAlmed-tajret" "tuki"-nak hivtAk

es 1910-ben, amikor a Cheder a kesobbi templom udvarAn volt,

a gyerekek jAtszadozasa kozben az egyik fala kidolt As a

Rabbi fiAra, ChAjim Schijkre esett, de kUlbnos csoda folytAn

semmi baja sem tortent.

TanitAk 6s MalAmarink ;

Az egesz rAgebbi tanitok nevei nem ismeretesek, a
tudos tani tvanyok tanuskodnak nagy TanitAikrAl. Csak azok-

rol emlAkezunk meg, kiket ismertiink, de tisztelettel ado zunk

azoknak is, kik nehAz korulmAnyek kozott vAgeztAk nagy neve-

lAsi feladatukat, azonban neveiket nem ismerjlik.

Fridl bAcsi a tanitok mintakApe. SzUletett tanitA,
aki szent hivatAsAnak As kiildetAsAnek vAlte kApessAgAt,hogy
gyermekek nevelAsAhez a tudAson As turelmen kivUl meleg
sziwel is rendelkezni kell. Tanitott As boldog volt, ha
gyermekei -tanitvanyai tudtak is. SajAt gyermekeit mi nd ta-
nitonoknek nevelte As kivAlt nagy tehetsAgAvel a mi mind-
annyiunk TANITQNOJE; Hedvig nAni .

Rozsnvai bAcsi jA tanitA As pedagAgus volt, aki
egAsz nyugdijaztatAsAig szolgAlta a szikszAi zsidA iskolAt.
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e? a szepmuveszetnek legjobban megfelelt.A templomunk bi-

zanci templom tipus, negy oszlopon nyugvo kupola (felkor-

nel magasabb bolthajtAs) szferikus (gomb) haromszoggel

zArodnak a negy oszlopfejre. Az Apitkezes Baumhom terve

alapjan Kerekes mernok vezetAse es felelossege alapjan lett

kivitelezve* A regi templom helyen felepult egy kisebb

templom, ami teli templomnak es tanuloteremnek szolgAlt*

Mellette volt a sAsz Chevre imahaza es tanul6 helysege es

a Tiferesz BAchurim templomac A 93o evekben a templommal

szemben levo tersegre helyeztek a piac teret. Be a temp-

lomban egett villanyok bizonyitottak hajnaltol keso estig

hogy a szikszoi zsidosag ott toltotte a lelki megnyugvashoz

szukseges minden szabad idejet, imAdkozott es tanult. Mily

sok sok Ahitatos konnyel onto zb tt imak szalltak a Mennyek

fele, mennyi Thilem<>oo a kereszteny templomszolga Fazekas

mindig azt mondta, hogy "nem tud olyan koran jonni, hogy
ne talAljon mar imadkozokato Amig nem vetett veget minden-

nek a deportacio*

Iskolao TAlmed Ta.ireo Jesive s

Mind a harom intezmeny Tanitoi es tanitvanyai emel-

tek a zsidosag erteket itt es a masvidekrol tanulni akarok
sokasagato Nehez volt elerni, hogy sajat iskolAval rendel-

kezzenek, es hogy a gyerekek Chederba is jarjanak es hogy
vallaljak a Nagy Rabbikkal kozosen a jesivAk fenntartAsAt,

mert a Tanitok ellatasarbl kellett elsosorban gondoskodni,

majd a Jesivak ellAtAsArol, mert minden Rabbi szerzodesabe

foglaltAk, es amit nagy tisztelettel be is tartottak, hogy
hAny bocher ellAtAsArol kotelesek gondoskodni a bAl-bAtemok

az ellAtAs a bocheroknak napi kosztolAsArdl szolt*

Az iskolak letesitesenek pontos idejet nem tudjuk,

de 186o-ban mAr volt iskola* Azelott hazi-tanitok gondos-

kodtak arrol, hogy az ifjusagnak a heber tanulAson kivul

vilagi ismerete is legyen

187o-ben az iskolat mAr a hatosAg is elismerte®
188o-ban mAr 60 tanitvAnya volt az iskolAnak, es 19oo-ban
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"Melysegbol kiAltok fel HozzAd OrokkAvald"

.

A templom szentsegenek megorzAse miatt tilos beszAl-
getni. Az "almamor" a Tora felolvasAsAra szolgAlo emelvAny

a templom kozepen van elhelyezve. Az Oren Kajdes magasabban
van elhelyezve As eldtte eg az orok mAcses (ner tAmid). A
frigyszekrAny pArkAnyAn diszes korona alatt All a Tiz pa-

rancsolat heber betuinek toezdd szavait tartalmazo ket kd-

tAbla van elhelyezve As ezektdl jobbra As balra Juda kAt

oroszlAnja tAmogatja a frigyszekrenyt betakard fuggonyt,

amely drAga bArsonybdl kesziilt "Prajchesznak" hivjAk.

Az Om kajdes oldalAn van az eloimAdkozd (omed)

alvAnya a mizrAch tAblAval "Tudd ki eldtt Allasz!'' A
templom belseje az akkori idoknek megfelelden impozAns

volt a Prigy szekreny es az almamor a hitkozsegi tagok

adomAnya volt, kik nagy odaadAssal es penzt nem kimelve

kdszitettek.

Az umedon volt elhelyezve a menora a hetAgu gyertya,

az ugynevezett polisban elocsarnokban volt elhelyezve a

mArvanybol keszult kezmoso es a hAboruban elesettek nevso-

ra. A templom epitesehez adakozok nevei. A templom kinti

homlokzatAn a ket kdtAbla alatt felirAs

031IU ’ni3tin i®yi

A templom a jeshiva bocherok imAdkozAsi es tanulAsi

helyeiil is szolgAlt. A szikszoi templom 1912-ben ujra le-

egett es ket evvel kesobb nem a regi helyen ujra felepult

a RAkoczi utcAban ahol hArom evtizeden keresztul szolgAlt

a Mindenhatonak tetszoen az ott eld zsidosAg imahAzAul, az

udvarAn epliltek a vAgdhid, a jegyzd lakAs, As kAsdbb a

Rabbi lakAs es fAsitott udvarrAsz padokkal a hivdk megpi-

henAsAre As a gyermekek jAtszdterAnek szolgAlt

„

A templom tervAt Baumhom Lipdt mArndk tervezte,

ki a 9oo-as Avektdl az elsd vilAghAboruig a legszebb temp-

lomokat tervezte As Baumhorn mArnok 24 templomot Apitett

As megalkotta azt a zsinagdgai ApitAszeti stilus t, amely

kulso megjelenAsAben As belsd elrendezAsAben a szent cAlnak
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A Templorn s

A zsinagAga, ahogy a zsido templomot hivjAk, gorog
eredetu heber arameus szo, amely gyiilekezAsi helynek felel
meg s amely a zsido Allam utols6 ket szAzadAban I, tiszte-
le ti As a vele kapcsolatos As t6ra tanulAs As tanitAs helye

t

jelentette, a Mindenhato hAza, ahol a Jo TeremtS lakozik*
Zsido imahAz, ahol a zsido ember vagy asszony minden idoben
oromben es bAnatban, fajdalomban es szenvedAsben lelki meg-
nyugvast talAlt, amikor Ahitatos imAival, a konnyektol meg-
tisztult fohAszaival osszekototte magat TeremtdjAvel es a
szent epiilet falain beliil tanulta 6s tanitatta magAval es

gyermekeivel a tan kiapadhatatlan szent tanitAsait, ott hang-
zottak el nagy Rabbijaink beszedei 6s beiiltetve jirAsz su-
majimmal telitett nevelesuk 6s hatartalan MAhAvasz JiszroAluk”,
testvAri szeretetiik, into es feltS szavaik, amelyek Avtize-
dek ntAn is fUleinkbe csengeneko

Ott talAlkoztak nap-nap utan a nehAz es gondokkal A-

lo HittestvArek, hogy a nehAz elet elviselAsAhez ott a szent

helyrdl meritsenek er<5t 6s remAnyt* JermijAhu profeta MBAsz

HAAm11 a nAp hAzAnak nevezi a templomot * A talmud (SAbesz)

eldirAsa szerint a rendelkezesre A116 legmagasabb helyen

kell epiteni a templomot, de ezt nem lehetett minden id&ben

betartania SzikszAn tbbb helyen Apolt fel a templom hosszu

Avtizedeken keresztiil a Pataky SAndor utcAban, Rabbi JAkov

BAAr Schonfeld idejAben Aplilt As 1856-ban leAgett As 4 ev-

vel kAsobb ujra felApiilto Akkor mAr hozzAApult egy kisebb

BAsz HAmedie s As mAce-hAz, kemencAvel. A hitkozsAg tulajdo-

nAban volt a templomon kiviil mAg kAt telek lakohAzzal az

egyik ahol 1914-Ben felApult a templom, ami azeldtt tAlmed-

tajre (ChAdert) szolgAlt, a mAsik telek ami a Rakoczi ut

elejAn volt As azt egy zsido oroksAgul hagyta abbAl a

cAlbol, hogy ott templom Apuljon, de tekintve, hogy a ref«

As a kato t« kdzelAbe volt, igy nem ApitettAk ott, hanem el-

adtAk As ez szolgAlta kAsdbb a Reinitz csalAd vendAgios lak-

osztalyAto A templom ugy Apult, hogy a legfontosabb fala,

ahol a frigyszekrAny allott, valamint a templom bejarata

kelet, JeruzsAlem felA legyen As ezzel szemben alltak a hi-

vok, mindig igy imadkozva, mint irva van r
-> man
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Egy alkalommal a Chevra eloljarosaga elhatarozta,

hogy kulon kocsit vesz a halott vitelAre, de a Rabbi

nem engedelyezte

.

A Szimchesz-Tajrei bevetelek a szegenyek teli ellata-

sanak celjara lettek forditva, amit a NSegylet osztott a

sziiksegleteknek megfelelden szejjel, es akkor kezdddott el

a teli akcid a szegenyek megsegitesere.

Az osszes intezmenyek alapszabalyokba voltak lefek-

tetve, amik minden zsido hazban draga ereklyekent voltak

megorizve a sulchan aruchkent , sok esetben ki voltak a temp-

lom elocsamokaban kiteve figyelmezteteskento A haboru

utan sajnos csak egyetlen peldanyt sikerult megtalalni egy

stendelben, egy dreg taleszbajtliban, tAlesz As imakonyv

mellett, mintha figyelmeztetesul szolgAlna mindannyiunk

szamAra, hogy az imakopeny az imakonyv es a torvenykonyv

egyet jelent. Az "Alapszabaly" jelenti az el eletet, a TAlesz

a jelent es az imakonyv a jovot, amely minden idoben orizni

es vedeni fog bennunket , ha mindazokat I* 6rizz nem vetjuk

meg, vedeni es oltalmazni fog minden idoben* Ezen meghato ,

szimbolikus lizenetet kuldjuk Testvereink fele most a jelen-

ben es kesobb a jovdben el6 generacidk fele, kiknek hozza-

tartozoi itt Szikszdn es videken eltek, amikor lemasolom

a sziksz<5i ortodox Hitkozseg alapszabalyainak befejezo

reszeto

""" A szikszdi hitkozseg! tagok eletmodja es a hit-

kozsegi Alet belsS 4s kulsS irAnyitAsa es vezetese alapsza-

bAlyban vannak foglalva az Autonom Ortodox Hitkozseg elete-

nek meltAan szent Rabbijaink jdvahagyasAnak megfeleloen*

A hitkozsegben nem tortenhet semmi neven nevezen-

do olyan intezkedes, amely a "SULCH^N-iRUCH" vallAsi szaba-

lyaival ellentetve van"" "s

JovAhagyva a kiralyi kormany Altai . (HLtkozsegi

pecsAto

)

Weinberger Vilmos

hit.jegyzd

AlAirva:

Reich S, IgnAtz

hit. elnok
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. la-inair nson n»ai min
A szlkszdi B6szemedris/kis templom
4s zsid6 iskola. Mindkettdt 1946-ban

lebontottdk.

V't k-pbw VKinai ’as apy’ 'nn bw irpa

BAkdczl fdutca a Spiro J. 4s N. Mzaival

.
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Jom Kipurkor a hitkozseg minden egyes tagja, apraja

6s nagyja felkerestek a Babbit, aki kblon-kulon mindenkit

megaldott. Pentek este "Lchunorenenot6 1 " a "Lcho dajdin"

keresztlil egesz "Brochiig" a blemeren 611t az eloimAdkozo

.

Volt egy tkana a helybeli szegenyek megsegitesere,

amely szerint gondoskodtak a teljes elldtAsukrol

.

Minden evben a Rabbik Jarcajtjan egy szijum keret6be,

amely egy mszechte befejezesevel kezdddott es amelyre meg-

jelent a szikszoi es videke zsidosdga is unneplobe oltozve,

m6ltatva az elhunyt Babbi erdemeit;

Telen a nagy-templom zarva volt es a besz-hamidrosba

imAdkoztak. A chevre Kadisa vjtagjait minden evben zajen o-
derkor a Babbi beszede utan tartott Chevre gyulesen vettek

fel 6s adtak at a felvetelrol a hivatalos okiratot, az uj

tagok ugynevezett ajerkichel es sorrel lattAk vendegiil az

eloljArdsAgot es a tobbi tagokat.

A mAzker Nsome alkalmabol a hitkozs6gi jegyzo a temp-

lomba hozta a temetd tervrajzat es (miutan szgiilo a hosszu

elethez) licital4ssal eladtak temetkezdsi helyet (kdrket)

egy ch£;j ez es ez a hely, ket ch£j.... stb. az unnepek ut£n

amikor a megdllapodast irtak es a penzt fizettdk, hoztak

palink&t a IchAjim iv£s6hoz*

A halottak letemetesdt ontentesen vegeztek a Chevre

KAdisa tulajdon&t kepeztdk a mosdato edenyek, a deszkAk, a-
melyekbdl az omt k^szitettek, a szogek beutesere ndv szerint
hivtdk es tiszteltek meg az embereket, a thdret az elhunyt

szobdjaban vegeztek. Rabbikn&l es nagy Talmud tuddsoknAl a
tanulasnal hasznAlt asztalt haszndltak fel urnnak.

A halottakat legnagyobb reszt kezben vittdk a teme-

tdbe, ami a patak menti dombon volt. A suvet iilo csalad el-

lAtdsdrol a szomszedok es j6 ismerdsok gondoskodtak. A tach-

richem (halotti ruhArol) az egydnek maguk gondoskodtak. A
ferfiakat kitl es tdleszba temettek el. Sirkovet egy evre

szoktak allitani.
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valtoztatni kellene a megszokott es bevezetett szent askenaz

imarendet. Z.j.u.

A ChAszAm Szajfer es a ChAszan Szajfer S. Ehrenfeld

volt sziksz6i Rabbi is az Askenaz ritus szerint imAdkoztak.

SzikszA As videkenek imarendje es szokasai "AskenAz" erede-

tii es a kesobbi idoben alakulfc a "SAsz-Chevre" keretAben eg

y

szombati minjAn, ahol a tobbseg hatArozata alapjAn szefArd

niszechban imAdkoztako Azonban a nagy iinnepek alkalmAbol

a megilla felolvas^ga es Echo olvasAsa minden alkalommal csak

a nagy templomban tortAnt, ahol az egesz gyulekezet egyutte-

sen jelent meg. A Hitkozseg minden tagjAnak volt ulese a

nagy-templomban meg akkor is, ha csak a nagy Unnepekkor i-

mAdkozott. Az uleseket az iinnepek elott ArvereztAk el, nyil-

vAnosan a legtobbet igeronek, kiveve az orok-iilAsekkel ren-

deikezdket, amit a csalAd tagjai brokolhettek.

A templomban szombaton csak is az elSimAdkozo (BAl-

tfile) imAdkozhatott eld, hAtkoznap az elsd minjennAl As a

hivatalos imAdkozAsnAl is csak a Schajchet imAdkozhatott

eld. JArcAjt esetAben a sAmesz kihirdette "zum MAjrev ist

jurcAjt" - ilyenkor az olAnii KAdis kizArAlagosan aJArcAjto-

sA volt.

Szombat reggel volt az elso minjen, amikor csak sAch-

reszt imAdkoztak a templomban. UtAna a bAlbAtemok egy rAsze

kint a polisban miiszefet imAdkozott As lo Arakor LAjnolAssal

kezdtAk az imarendjAt, amelyen mindig a Rabbi is megjelent.
A SAbesz HAgodajli As SAbesz Tsiivei Drosek lo orakor voltak
As a Rabbi rAszAre volt egy kAt darabbAl AllA nagyon szAp

asztalos munkAval faragott szAszAk, amelyet teljesen kAk
bArsony takart. A sajchetok kivAlasztAsa a Rabbi kizArAla-

gos hatAskorAbe tartozott. A nagy Allatok vAgAsa miatt 2

sajchetot tartottak As a vAgAsnAl szigoruan mindkettojuk-
nek rAszt kellett venniuk. Ezt Rabbi Hilel Lichtenstein ide-

jAbe vezettAk be.

PeszAch elso estAjAn hAlelt mondtak, de csak az imAd-

kozAs utAn, a sminAceresz kufekat is csak az ima utAn tar-

tottak meg, miutAn' a rAszt venni nem akarAk elmentek. Erev
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nai viaon hiveinek nevezok kik Askenazul f,hagro ,f imadkoznak

A nuszech megvaltoztatasa ellen szeretnem kozolni az alant

kozolt megtortent elbeszelest a PremislAni Cadik idejebSl.

A fehergyarmati Rabbi - Vwjk mn
Osen Ancsl Jungreisz beszelte nagyapjArol, a hires Rabbi es

CAdik csengeri Mhuchesz OserrSl a kovetkezdket: mm& Vyn

A nadudvari Rabbinak egyik tanitvanya beszelte el,

hogy Rabbija R„ Ancsl z.lo levelezAsi kapcsolatot tartott

fent premialdni Rebbe Meirrel z.c.l.

Bgy alkalommal ket magyarorszAgi zsido ChAszid 4r-

kezett Premislanba es miutan a Rabbi solemot adott Nekik

megkerdezte toliik, hogy honnan vannak? Miutan megmondtak,

azt kerdezte a Rebbe, hogy ismerik e a csengeri Rabbit?
- Igen, feleltek. - Tud e mAr imadkozni?- Kerdezte nagy

csodalkozasukra , de tekintve , hogy nem ertettek meg a ker-

dest, hallgattako

Par nap mulva, mikor bucsuzni mentek 4s aldasukat
kertek a Cadiktdl, azt mondta nekik, hogy adjAk at iidvoz-

let4t a Csenger-i Rabbinak, 4s azt mondjAk, hogy Rabbi MAir
premislaner iizeni, hogy mar tud imAdkozni.

Miutan nem 4rtett4k meg a Rebbe Uzenet4t, igy magya-
rAzta meg; A Csenger-i - .k am
AskenAzul imadkozott 4s a premislani Rebbe arra k4rte leve-

I4ben, hogy valtoztasaa meg ima rendjAt szefArdra 4s megje-

181i Neki a helyeket, ahol a kvonekat 4s a mAchsuvekat es

egy4b titokzatos dolgokat kell gondolni vagy mondani a R"J

Hkodajs "Rabbi JichAk LUrje" imarendje szerint. De a Csen-

ger-i GAon visszavAlaszolta hosszasan megindokolva, hogy 0

nem vAltoztat "AskenAz" niiszechAn, amin mindig imAdkozik 4s

megjelolte pontosan azon helyeket az AskenAz nuszech szerint

ahol a H"I Hakodajs szerint, a kvunekat, 4s egy4b titokzatos

dolgokat kell mondani, vagy gondolni.

Azt mondta m4g utAna a premislAni CAdik, askenAz

szellemben is tud ugy imAdkozni ahogyan kell, anAlkUl,hogy
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Mdzestol ered, es olyan, amelyet a kesobbi korokban a hite-

let megerbsitesere vezettek be, a hit-elet iranyitasara hi-

vatott Nagyok.

Az idok folyamAn sokfele helyi szokasok is kialakul-

tak, amelyeket a vallAsos erzes a kegyelet es a szent tor-

venyeknek kijAro tisztelet vedb pajzskent Allitott.

Az I. szolgAlat elbirt rendje ketfele, az ugynevezett

"Askenaz" es a "Szefard" ritus. Az Askenaz , a nemet zsidok

osi eletformAja, ami az iddk folyaman a nemet zsidok ide-

oda hompolygese es vandorlasa es mas orszagok zsidoinak vald

verkeveredes dacAra a bevezetett liturgiai szokasai megma -

radtak

.

A szeferd ritus jellegzetesen mas mint az askenaz es

a Chaszid zsiddk is szefard ritus szerint imadkoznak.

Az askenaz ritus eredete Kemetorszagbol eredt es az-

tan at szarmazott mas orszagok fele is. Napjainkban is van-

nak olyanok, kik a volt otthonukban bevezetett nusszechot

megvaltoztattAk, a hdboru utan es a helyuk valtoztatAsa kb-

vetkezteben, attertek az Asken&z nusszechbol, a szefard i-

madkozas rendjere.

Mar j6 nehany dvvel ezelott olvastam egy vallasos

targyu, nagy Rabbi altal irott konyvben (aminek cimere mAr
nem emlekszem) ahol fej tegetve lett a bevezetett szokAsoknak

meg nem vAltoztatAsa nagy fontossAga. RAterve az imarend-

re irja a gzerzo, aminek igazsAgossAgAt a szent huszendorfi

Rabbival Rabbi Joszef J.C. Horovitzsl’ is leigazoltattam,

hogy az Erec JiszrAel-i eredeti niiszech AskenAz volt es nem

szfArd.

A szerzo irja, hogy a regebbi idokben Kairoban ket

nagy templom volt "El SAmmi" es "El Iraki". "El SAmmi"

ami Erec Jiszroelt jelent, ott az imarend "AskenAz" volt.

"El iraki" ami keletit jelent, ott az imarend szfArd
volt. Mindezeket bizonyiteknak hozta fel. JeruzsAlemben most
is vannak a regi lakosok kozott As a nagy terjedelmli a vil-
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kimrneteleig szomorkodtak,

MAsnap bucsut vett a kirAly es tovAbb vette utjAt,

A kovetkezo penteken ujra egy faluba drt, ahol szinten szAl-

lAst kapott es a pentek esti vacsora utAn ujra megkdrdezte

a hAzigazda a vendeget, hogy milyen neven hivjAk fel a sze-

fer Tora eld, de miutAn megmondta, hogy Slomo ben DAvidnak

hivjAk, de az ember, mikor meghallotta, hogy a kirAly a ven-

ddge, felkiAltott es tAncra perdUlts emberek, itt a kirAly,

hozzatok bort, shtemenyt, hadd drilljunk es vigadjuhk a Ki-

rAly tiszteleter© - ds az egesz falu, egesz a szombat kime-

neteleig orult

•

MAsnap, amikor eltAvozott Salamon kirAly kijelentet-

te, hogy a mAsodik szombat jobban tetszett neki, mint az el-

S6e

A pdldAt megertette a szent JiszmAch Majse ds 5 ma-

ga is chAszid lett - a nagy Rabbi, ki sokat tett a zsiddsAg

virAgzAsa erdekeben* Igy beszdlte @1 a huszendorfi Rabbi,

aki 197o Peszach eldtt tert a MennyorszAgba, Nagy generAcio

egyik kivAld GAonja, bolcsesege es nagysAga oriAsi a vAci

Rabbi Silberstein veje, es nagyszlilei Szikszdrdl szarmaztak.

Szepen 6s bekessdgben megfertek a hitkozseg kereteben az

ugynevezett nem chAszidok es chAszidok.

MinhAgim : Bevezetett szokAsok:

A minhAgok a zsido diet, a templom megmerevedett
formAi, amelyek a Tora torveny eloirAsa nelkiil gyokereztek
meg a tradicioban. A vallAsos zsido olyan kitartdan ragasz-
kodik a szokAsokhoz, hogy a minhAg a torveny egyenrangunak
tekinti az AthAgAst, vagy a melldzest mint magAt a torvenyt.
A talmud a minhAgok szigoru tiszteletbentartAsAt koveteli,

s eldirja, hogy idegen vArosban erkezve kotelesseg az otta-
ni szokAsokat is megtartani.

A zsidd hagyomAny Altai megszentelt szokAsoknak
ketfele resze van : olyan, ami meg magAtol "Majse RAbdniitdl"
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Cddik ketszer is volt. Unokaja, Rabbi Meir Joszef, a ednzi

Rebbe a varanoi Rabbi Zcharja Spira kisereteben latogatott

ide, volt itt meg a komarno i Cddik Rabbi Chajem Jankajv

Szafrin, Rabbi Chajem Schwartz es Rabbi Mendele Karader,

miskolci Rebbek. Amikor Miskolcon volt, a munkacsi es vizs-

nici Rebek sokat utaztak oda.

Egy-egy Rabbi latogatas nagy hatassal volt a miszna-

ged korbkben is es gyakran kovetokre is taldlt. A satoral-

jai Rabbi Majse Teitelbaum, ki szinten eleinte a.mitndge-

dokhoz (ellenkezdk) tartozott es Rabbija a szent lublini

Chajse az itt kozolt elbeszeles alapjan sikerult chasziddd

valtoztatni, aki szentsegevel egyik legnagyobb szentekke

lett, ki minden este elkeszitette tdleszdt, tfilinjdt es

botjat, hogy a messias erkezesenel azokat magahoz veve in-

duljon, es aki mennybe szallasa ota meg mindig droset tart

hogy elkuldesse mieldbb a Messiast .

Irva van az Echoban "Kumi, Rajni bid

j

16 "

Jirmijahu profeta mondjai "Keljel fel az ejszakdban es ene-

kelj egesz sziveddel a Kirdlynak (orlilni, hogy veliink van

a Kirdly sotet ejszakaban) de az a szd Roni sirast is je-

lent (sirjunk,hogy a Kiraly veliink van a sotet djszakaban)

.

A szent Lublini Chajse igy folytatja; amikor Sala-

mon kiralyt az Asmdddj palotajdbol szdmiizte, kenytelen volt

vandorbotot venni es mdsok segitseget kerve dletet tengetni,

egy penteki napon egy faluba erkezett es az elso hazba be-

kopogott es a tulajdonostol szalldst kdrt szombaton - dtra,

a gazda szivesen befogadta az idegent anelkiil, hogy sejtet-

te volna, hogy ki is a vendeg. A pentek esti vacsora utan

megkerdi a vendeget a hdzigazda, hogy hogyan hivjdk, mert

szeretne a holnapi imddkozasnal a Tora ele hivatni.

Nevem - mondja az idegen - Slajme ben Ddvid....

mire hirtelen felugrik a gazda s Csak nem a kirdly. . . igen

en az vagyok, A vendegldto sirdsba kezd es osszehivja az

egesz falut, hogy egyiittesen szomorodjanak annak, hogy a

Kirdly a boles Salamon milyen sorsba keriilt es a szombat
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neve zendS oromeit csak a Mindenhato Anzetlen szolgAlatAban

latja AletAnek cAljAt*

A chaszid kozpontjAbaaa All a Hebbe akihez a hivek

ezrei zarAndokolnak, hogy lelki As anyagi gondjaik kozdtt

vigasztalAst, tanAcsot es gyogyulAst kapjanak* ImAdkozik Ar-

tiik, vagy megmondja, milyen imAval forduljanak a MindenhatA-

hoz segitsAgArt.

A cAdik nem csak imAdkozAssal As tanAccsal segit,

a ChAszidok rengeteg pAnzt hagynak a Rebe hAzAban, aki az

osszegeket a szegAnyeknek As rAszorultaknak juttatja*

A Rebe egy nagyon szent Aletu ember, aki szerAny,

alAzatos, onzetlen, angyali, ki lakosztAlyAt is alig hagyja
el egAsz AletAt a szent konyvekben valo buvArkodAssal tblti,

foleg kabalisztikus tudomAnyok elmAlyedAsAvel As aki szent-

sAgAvel As tisztasAgAnAl fogva hivatott arra, hogy a J6 Te-

remtA elAtt a szenvedo zsidosAg szAszAloja legyen.

Sok helyen a Rebet a gaj lakAssAg is tiszteli (fel-

ismerik benne a szentet, kinek arcAn lAthatA a Mindenhato

sugalat) As a hatAsAgok is sok esetben adoztak tisztelettel

a CAdikkal szemben*

Az els5 vilAghAboru idejAben a Belzi CAdik Rabbi
Jiszoszchor Dov RokAch z 0 c.l. MunkAcson telepedett le.

A kormAny minden utazAsa alkalmAbol klildn kupAt bocsAjtott
rendelkezAsAre

•

Amikor 1925-ben visszakbltbzott Belzbe, bucsuztatA-

sAra a vonatnAl megjelent az egAsz hatAsAg As katonai disz-
szAzadot vezAnyeltek ki az AllomAsra. Voltak szikszon, kik
a cAnzi, sinevi, belzi, liszkai, kAllAi, munkAcsi As sokan

a kereszturi Rebek udvarait lAtogattAk. A Rebek kozul tob-

ben is lAtogattak Szikszora As a szomszAdos helyekre 0 A
BAl-SAm-Tov MAdon As Szerencsen is volt* A cAnzi Rabbi

ChAjem HAlberstAm volt Szikszon, a liszkai CAdik, RAbbi

SAjele a vendAgszeretetArfil As jAsAgArAl hires kereszturi
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bad idejet, j<$ komyezetet As jotekony kort eloidezve.

Igyekeztek a leanyok tudasAt boviteni es a zsidd

ChalAchA atiilteteset a mindennapi Aletbe es a Biblia ismer-

tetesevel a zsido onerzetet kivAntak erneIni. Tagjai voltak
a leAnyok 15 Aven feliil mindaddig, amig fArjhez nem mentek.

Felsorolni szeretnek egynehany lednyt, akik reszt vettek
agilisan es eloadasokat is tartottak;

SpAn lea, Keller Edit As Szidi, Altmann MArta,

Plattner Anci, Klein Anci, Muller Annus, Gelb Maro, Brunn

JolAn es Aranka, Kaufmann leAnyok, Flamm Ella, Weiszfeld

RAzsi es KlAri, Keisler lea, GrUnfeld Henya.

ChAsszidok ;

Minthogy hitkozsegUnkben voltak, ha nem is nagy
szamban, Chasszidizmustdl telitett szivU jambor lelkU fer-
fiak, kik Rebekhez utaztak es a szent komyezetbe toltottek
hosszabb idoket, szeretnek roluk is megemlAkezni es egyes
reszleteket leirni. - A vallAs torvenyeit szigoruan betar-
t<5, es tulnyomd, a Mindenhatot rajongAsig szeretd, bekekoz-
vetitd es a beket szereto egyAnekrol van sz6, kik- felett
a vallAsos irAnyzat nagy lelki hatalmat gyakorolt.

Alapito ja Rabbi IsrAAl BAl-Sem-Tov , akinek tanitasa
arra irAnyultak, hogy a vallAsos megnyugvAsArt kuzdo ember
a belsd lelkesedessel ( hiszlachavesszal) aleri azt, -hogy az
anyagias indulatok kivalnak belole es szinte szemelytelen—
nek Arzi magAt.

A "Chaszid" az Avajdesz HAkajdesban (a szent szolgA-

lat, amelyben az elet koznapi tevAkenysAge az imAdkozAssal

,

a tdra torvenyek megtartAsAval harmonikusan osszeforr, Ar-

telmet a lelki elmelyulAsbdl a "kavoneval" nyeri, amely

szent cselekedette avatja. MArhetetlen magassagig nd a Cha-

szid felfogAsAban az ember As ezert tiszteli a Caddikot a-

kiben a legmagasabb Mindenhatoi szfArAkban megtisztult em-

bert kApviseldjAt lAtja, ki lemondva az Alet minden nAven
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Volt egy kb. 150 4v elStti sirkS, amin az volt irva ,

hogy ezen j<5 tekonykodd nagy asszony minden vdndor elldtdsd-
rol, szdlldsdrol 4s ruhdzkodasarol gondoskodott. Hazdban
nyitva volt az ajto 4s mindenki addig lakhatott, amig akart
- senkit sem kiildtek el.

Reichman Dvordnak, aki kb. loo ewel ezelStt halt
meg, az van sirkovere irva, hogy jotekonysdga olyan nagy
volt, hogy egesz felsd Magyarorszdg szegenyeirol gondosko-
dott.

Mind-mind, szinte egytdl egyigs Blum Lazdme , Spiro
Isrddlne, Blank Simonne , aki mar csiitortokon friss sute -

m4nnyel vdrta a kapujdba az arramenoket, hogy vendegiil las-
sa 6ket... Sziviik nyitva volt minden micve iranydba.

Hosszu 4vtizedeken keresztlil Dr. Gonczi Adolfne volt
az elnokno , ki nagy onfelaldozast 4s segitS k4szs4g4t f4r-
jdt&l a Doktortol tanulta.

TJtdna, mkiutan oregsege miatt lemondott, hely4be

Reichmann J4zsefn4 (szlil. Fleischmann Laura) l4pett, ki

nagy odaaddssal irdnyitotta a noegyletet, amihez segitettek

sokan a szikszoi asszonyok korebol nagy odaaddssal, egesz

az elhurcolasig. A felajdnlott osszegeket 4s havi tagdija-

kat Rosenfeld Igndcne inkasszdlta, meghatottsdggal gondo-

lunk vissza ezen nemes int4zm4nyre, amelyben aktivan rdszt-

vettek a mi Edesanydink is.

Lednv egvlet :

1919-ben alakult Friedl Hedvig tanitdnS elkdpzeldse
4s javaslata alapjdn. 0 szervezte egyesUletbe volt tanit-
vdnyait, hogy szabad idejUkben a lednyok n4mi kulturdlis
4s j<5t4kony 4letet folytassanak. Hetenk4nt valldsos tdrgyu
4s vildgi eldaddsokat hallgattak, kolcson—konyvtart tartot—
tak fent, ahol vdlogatott konyvek 4s heti—lapok dllottak a
lednyok rendelkez4s4re 4s kulturdlis szindarabokat adtak eld
jdtdkony c4lra a helybeli 4s vid4ki zsid<5 lednyok 4s asszo-
nyok r4sz4re. Mindezekbdl kitblteni akartdk a lednyok sza-
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amikor a JosAgos MindenhatA csodAlatos segits4g4vel, amely

katonAinkat Athatotta 4s nagy hosiessegukkel megArhettuk
hogy a Kajszl MAruvinAl 4s az 5sapdink 4s AnyAink sirjAnAl

szabadon imadkozhatunk . Ok nem ArhettAk meg, 4s mi mindany-
nyian gondolunk rAjuk, megeml4keziink rdluk 4s szent emlAku-

ket soha el nem mulo kegyelettel fogjuk 6rizni...

T.N.C.B.Ch.

Ndegvlet :

A megalakulAsi idd ismeretlen. Az egyesUlet cAlja

zsido asszonyok segitd akcioja a szegAnyek 4s raszorultak

megsegit4s4re , ismeretesek a jidise MAmek igaz sziwel teli

jdtekonykodAsai , amikor igyekeztek odaadAssal 4s jdsAggal

segiteni mindenutt, ahol segits4gre sziiksAg volt. Voltak
iddk, amikor sokan szorultak segits4gre, 4s az AnyAk minde-

niitt ott voltak, ahol a tAmogatAst vArtAk, itt is 4s vid4ken
is. SegitsAgUk kiterjedt a kulonbozo iddkben amikor a Rabbik
Altai nyitott jesivAk bochereinek napi kosztot, zsebpenzt

vagy havi jArulAkot adtak. Gondoskodtak a tanulA ifjnsAgrol,

akik az akkori idoknek megfelelden ilyen formAba 4s a csa-

lAdok ilyenfajta segits4g4vel lAttAk el a tanulAsi vAgyakat.
Gondoskodtak a t4li futAsrAl, liszt, zsiradAk 4s egy4b Alel-
miszerek helyre valo eljuttatdsArdl 4s hogy semmi sem
hiAnyozzon a szegeny asztalArol. Olyan formAban, hogy ne
tudjAk az adakozo nev4t 4s megtalAltAk mindenUtt, hogy mi-
lyen formAban legyen nAvtelenul Atadva. Az egyesUlet nem
azArt lAtesUlt, mert toborozni kellett az adakozAkat, az
adakozok I4tesitett4k az egyletet, hogy egyesitve, minden-
kirdl gondoskodni tudjanak.

Rendszerint m4g azelAtt adtak, mielStt k4mi kellett
volna. A Rebecenek jArtak mindig jA peldAval, a fizetett
tagdijakat 4s adomAnyokat is jAra forditottAk, segitettek
kihazasitAsnAl , megbesz4l4seik 4s tanAcskozAsaik titokban
tartottAk. SzerAnyek voltak, de nagyok az adakozAsban. A
temeto sirkovei kozbtt jArva lAttam a sirkovekbe v4sve,itt
nyugszik kinek j6tAkonykodAsa nagy volt. -
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"llijAt Tiferesz" akcioba amelynek cAlja az orthodox jesi-

vAt jart ifjusagot kijuttatni Erec JiszrAAlba. A budapesti

vezetosAg javaslatAra, Lindenfeld David vezetAse alatt mega-

lakul az MAlijAt Tiferesz” bizottsag As felveszi a kapcso-

latot a pesti kozponttal, a T 0 BAchurim egyestjlettel* kinek

keretAben az ort. AlijAt Tiferesz mukodik.

Els5 eredmAnykAnt mindjArt sikerult tobb hitkozsegi

es ifjusAgi tagnAl perselyeket kiosztani, amelynek ossze -

gyujtott osszegAt minden koltseg mentesen juttatjak el a
kbzponthozo Ezekbol a penzekbol is akartak az orthodox if-

jusAgot megfelelS chachsarAzAs utAn a szentfoldre kiklildeni

hogy vallAsos Aletmodjukkal mintakepei legyenek a szent fol-

don A16 ifjusAgnak.

Egyesuletlink Allandoan osszekotetAsbe volt a kozpon-

ti T 0 B<, vezetdjevel Fraenkl ivrahAmmal, a fizetett tagdija-

kon kivlll kttlon az alijAt T eB e rAszAre kulon tagdijat vesz-

nek 9 amelyet inkasszAlAs utan a kozpontba kuldenek. Itt a-

karjuk megemliteni, hogy egyik baratunk Reich Jen6 volt az

elsd jeloltunk az alijAra, de mostoha sors miatt mar Kon-

stancAbo1 visszakuldtAk a berelt hajoval egyutt es sajnos

6 is Aldozatul esett a tbbbi o*mn -al egyutt ovn vnpre 0

FAjo sziwel gondolunk mi nehanyan kik Aletbe marad-

tunk a szikszAi "Tiferesz BAchurim"-ra 9 visszaemlekezve a

nevelesben es alkotAsban oly ArtAkes drAga egyeshletUnkre*

ahol a peldAs neveles eredmenyekent oly bekes j6 barAti es

testvAri megertesben Altek a Tajre szellemeben, a kulonbofcd

koruak dacara 0 Szomoruan emlekezlink drAga BarAtainkra,

kik egytSl egyig kivAtel nelkUl a sziviinkhoz voltak ndve,

eg3rutt nevelkedve egy kozbs szellemben, amelynek cAlja az

volt* hogy az Alet utjaira kiserjen "Tora es Derech Er©cw

es epitsek majd fel Aletiiket Sseink szent szellemeben. De

sajnos es fajdalom TestvAreink DrAga wTiferesz BAchurimMi
BarAtaink nagy rAsze nem ArhettAk meg As nem juthattak el

Erec JiszrAAl szent foldjAre* ahol a JosAgos Mindenhato az

utobbi idSben is o sok csodAt tett* hisz minden napnak

megvan a maga csodAja* amit betetdzott a hatnapos hAboru*
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zette As iranyitotta az egyesilletet az utolsd napig, amikor

a deportAciA vAget vetett a szikszdi zsiddsAg lAtezesenek.

A vezetdsegi tagok: Herakovits JenA, Flamm EmA, 4s

Gyula, Rosenberg Simon, Reinitz Emil, MArkusz Lajos, es

Grunfeld Salamon. Az uj tagok nevei: Braun Eliezer(Lajos)

R. JAnkev Tomor unokAja ki NagymegyerrAl kerUlt SzikszAra

a Reichmann JAzsef szesz es bor gyAr fAkbnyvelAjekAnt, ak-

tivan reszt vett a T.B. neveld munkAjAban a tanulAsnAl As

mint kivAlA BAl-Kajre As j6 eloimAdkozA kivAlA ember volt*

Dr. Spiro SAndor (ChAjem Nuszn) a hAboru utAni Joint

vezetAje (Altmann ZchArje (RezsA) Klein Imre, Weissfeld

DAvid (Dezsd) As Janti, Schwartz ChAjem PinchAsz As Jaszi

(JAzsef), Libsicz JenA, Kosztelitz JsAje(SAndor) , ZoltAn

JAzsef As Lajos, Fleischmann JiszrAel, Keller Saul (SAndor)

Reich JenA, Groszmann LAsz16 As Simson (Tibor), Friedmann

Andor (AvrahAm), Grunfeld Lajos (PtispokladAny ) Herskovitz

Gecl (GAbor), GrUnfeld PinchAsz As Heal, Goldberger Aron,

Vigdor As Mechl, A T.B. tevAkenykedAse : estAnkint "ChUmes

R>Asi As Gemore tanulAs . Minden heten mAs tag tanul elA,

pAntek este Or HAchAjim, szombat dAlel5tt”MogAn Avrohom"
hilchesz SAbesz, dAlutAn MAgidesz, telen - nyAron perek ta-

nulAs, mindig felvAltva.

Az elAimAdkozAs As lAjnolAs szintAn ilyen formAban

,

ez volt egy elAkApzA a kAsAbb BAl-buszok szAmAra. A Tiferesz

BAchurim a RabbisAg teljes jogu ellenArzAse alA tartozott

vailAs As kulturAlis teren, ahonnan minden idAben kiArdemelt

dicseretben rAszesillt.

Evenkint purimi elAadAsokat (purimspilt) rendeztek

jotekony cAlra, Tagjai kozott sok volt tehetsAges, akik az

Avek folyamAn kUlonbozA zsid6 tArgyu szindarabokat nagy si-

kerekkel jAtszottak, kozottuk a Jaszeff spielt, Kune-leml

a spanyol inkvizicidbAl drAmAt stb. nagy nApszerusAgre tet-

tek szert mAg tbbb vidAki vArosban is.

A negyvenes Avekben bekapcsolAdik EgyesUletUnk az
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zett adgid siurok a Tiferesz Bachurim keretebdl, teremteni

egy vall&sos legkort amely bsszekototte az ifjusagot, az id5-

kozben megnosult fiatal balbatemek kozott. Minden meghazaso-

dott tag az egyesiilettol eziist bechert (kelyhet) kapott aj£n-

dekba*

193o-ban az egyesillet ujj£ alakul 4s tovabbi uj tagok-

kal folytatja uj tanulasi rendszert bevezetve aldasos mlikb^

deset*

Szellemi vezeto t

H4rav Jkuszu4l Mordechaj (Miklos) Schuck,Elnok: Plattner

Gwi (Emo), Kaufmann liter Chdjim (Jeno), Schwarz Jankev (Ja-

kab), Rosenberg Simon, Reinitz Saul (Erno), Reinitz MordechAj

(Emil) 4s Jicchog (Zsiga), Friedmann AvraMm (Gyula), Schon-

berger Ivraham Jhuda (Arnold) , Kohn Michael (Miklos), Linden-

feld Ddvid Jhude (Lajos), Herskovitz Ikiva(Emo) es Oser

Jhiide(Jen6), Flamm Jiszrael (Erno), Flamm Smuel (Gyula) es

Zolt4n, SchUck Smuel Zeev (Samuel) es Jhajsid Baruch (Zsiga)

Kirschner Zoltan, Schindler Erno, Markusz Joszef MordechAj

(Jozsef es Elezer (Lajos) Griinfeld Saul (Salamon), Sp&n Andor,

Briin David*

Plattner Em6 elnokot Rosenberg Simon elnok valtja fel

4s ldtja el az egyesulet elnoki tisztjet 4veken keresztul*
A tiferesz Bachurim melto nevehez mert miikod4s4nek fSceljd-
ert a fiatal gener£ci6nak neveleseert minden neven nevezendS
eszkozt felhasznAl, az egyesulet tagjai bekapcsolddnak a
hitkbzseg keretebe mukodS "jot4kony int4zm4nybe" es beiktat-
tdk programjuk klize az ifjusdg nevelesen eg tajre tanulason

kivUl a rdszorultak megsegiteset, tagdij emel4ssel es adako-

zdssal* A pentek esti tanulashoz olyanok is jdrnak, kik ak-
tivan nem vesznek reszt*

1936-ban ujabb valtozas tortenik, amikor egy ujabb

generacid l4p az egyesulet tagjai koz4, ez az ifjusdg mdr
egy j61 kitaposott erdemekben dus egyesUletet talalt, a meg-

nagyobbodott T*B, es az ujonnan beldpett tagokkal egyutt uj

valasztast tartott amikor elnokk4nt Lindenfeld Ddvid(Lajost)

vAlasztotta, ki bolcsen, odaadoan, meleg zsido szivevel ve-
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maradt konyvek bejegyzdse szerint Becsben Rabbi Jichog Ohr

Zertidnel, Timdn Rabbi Jichog Steinndl, Lublinba, Vilndn,

Nikolsburgban, kdsobb a mi nagy Rabbijainkndl, Hunszdorf

,

Pozsony, Mdteszdorf, Pdpa, Huszt, Galanta , Szentpdter, Sal-

go tarjdn, Verpeldt, Paks, Surdny, Miskolcz, stb„ amit mi

a mi szent eletu nagy Rabbijaink oly nagy erlechseggel ds

I. ten fdlelemmel vezettek, amikor Maguk voltak az eldtanu-

16k, a nevelok es 6k gondoskodtak a bocherok elldtdsdrdl,

kozottUk olyan helyen, ahol meg lo zsido csaldd sem dlt.

Minden erejuke t, es minden jovedelmUket es az egdsz

szivuket az ifjusag neveleseert ds a Tajre emelesedrt dldoz-

tdk«

A jesivdkbdl hazatert ifjusdg ds az otthon tanuldk

kbzott megvolt a kapcsolat, osszefUzte 6ket a szent Tajre

tanulds ds a bes z-hdmidrds falai kbzott a Rabbik segitsdge

mellett folytattdk tanulasukat amig 1919-ben R. Oser incsl

(Antal) ds occse R Chajim (Herman) SchUck kezdemenyezdsdre

megalakult a "Tiferesz Bdchurim" ..

"A SZIKSZdl ZSIDQ IFJAK ONKEPZfl KSBE" . A megvdlasz-

tott eloljdrdsdg:

Titkdr: SchUck Chdjem. Rendes tagok; Rosenberg Jakab,

ds Adolf, Lindenfeld Smudl Zedv (Sdmuel), Fuchs Majse irje

(Arnold) Bemdth Simon (Sdndor) ds Jdzsef . Friedmann Oser

(Odbn) ,
Ldng Smudl (Lajos), Reinitz Lajos, Fuchs Sdndor

(Jizrddl) Herman (Cvi) ds Emil, Groszmann Chdjem Cvi (Her-

Hann) ds Ezridl (Zoltdn).

TevdkenvsdgUk s

A fiatal embereknek a jesiva utdn ds az iskolai vdg-

zettsdg ds szakmai elfoglaltsdg utdn a Tajrenak utjdn vald

haladdsdnak valldsos beretbe val6 folytatdsa ds neveldse
egy szigoruan valldsos alapokon dlld keretek kbzott telje-

sen politika mentesen az ortodoz szellemben.

TdnykeddsUk, minden-napi Tajre tanulds, szombaton-
kent kozbs imddkozds, ahol az eldimadkozo ds ldjnold az if-

juk korebdl sorba egymast vdltva az elotanulok az ugyneve-
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Heti vagy orszAgos vAsAr alkalmAval, hogy az egyenek
az izletnel vagy vAsArlAsnAl segitsAgAre legyenek, ugyneve-
zeit gyors kolcsbnoket utaltak ki f amikor a Gr*M 0 Ch* gabe a
texnplom polisAban ulve vArta a kblcsonkArdket, amit azonnal
folydsitott* Ilyenkor a videkrSl idejbtt zsido Arusok is

reszesiiltek kdlcsonben, amit egy vagy ketszer kellett visz-
szafizetni, minden idoben gyarapodott a Gr.M.Ch. osszege As

a sok jotetemeny kiserte generaciot generAcio utAn*

Az utolso elnoke volt Czeisler Jhuda (Leopold), kit
mi mar Lajos bAcsinak ismertiinkc Vas kereskedo volt es leg-
alabb 35 vagy 4o Avig vezette kozmegelAgedAsre ezt a szAp
intezmenyto

TIFBRBSZ BXCHURIM :

Ugy az elso letelepedok, mint a kesobbi lakosok a
gyermekek neveleseert sokat tettek* Az elsS idokben hAzi
tanitokat tartottak, kesobb TAlmed Tajret es iskolAt tartot-
tak fonn es a gyerekeket a szuksAges vilagi tantargyakon ki-
vill Limude kajdesra tanitottAk, vagy tanittattAk*

A tora, misne es gemoren kivul a SlilchAn Aruch tanu-

lAsAra es a praktikus Alet Atvitelere fektettek nagy sulyto
A zsidok kozott az 17oo-as Avekben As kesSbb is egyetlen

analfabAta sem akadt, ugyanakkor a polgAri lakdssAg nagy
resze tudatlan es irAst nem ismerS volt* S miutAn helyzetiik

megszilArdult, fiaikat jesivAkba kuldtek NArnetorszAgba, Ga-

liciAba es az akkori MagyarorszAgi jesivAkba, majd a szik-

szoi jesivAban is tanultak sokan* Nehez korulmAnyek kozott,

az akkori idSknek megfelelden szivtAk magukba a o run*

jirAsz somAjimmal telitett zsido tant, napok evAsAvel, pri-

vAt kvArtAlyon , sokat utazva, mig elArkeztek a jesiva pad-

jaiba sokszor Avekig nem jottek haza szUldi lAtogatAsra* De

futotte oket a szulok onfelAldozAsa es a tudni-akarAs vAgya,

As ez a kAt tAny ami 5ket TAlmed-chochemekkA, vallAsos em-

berekkA As jo zsidokkA emelte*

Pontos forrAsok, hogy a rAgebbi idSkben, hoi tanultak

As milyen jeshivAt lAtogattak nem maradt, de a hAboru utAn
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gek lAtogatAsa, a 1AtogatAssal is konnyiti a beteg egeszse-

gi AllapotAt. A JAsAgos Mindenhat6 is meglAtogatta AbrahAm

dsapAnkat amikor beteg volt. A SulchAn-Aruch egy egAsz feje-

zete foglalkozik a beteg lAtogatAsAval.

MindjArt az els6 iddben mlikodott a betegek 16togata-
s6ra a "Bikur Cholim" de fiabbi HilAl Lichtenstein SzikszAra
ArkezAse utAn pArsesz VAjAro szombatjAn egy miiszerrel As

nagy lelkesedAssel tartott droseja utAn a Bikur Cholim
"MAsszk 1 El dol”nAv alatt ujjA alakult, hogy mAg intenzi-
vebben lAtja el feladatAt, kulon gondoskodva az egyes csa-
lAdok megsegitesArdl , volt egy fArfi As egy n<5i Agazat As

a fArfiak a betegekArt As a felgyAgyulAsukArt imAdkoztak,
thilim mondAssal , mi-sebArach a betegekArt As sulyos beteg-

sAg lAvAn a nAv vAltoztatAsAval, vagy hozzAtAtelAvel, hogy
amennyiben a betegnek mAr rosszat hatAroztak fent a Mennyek-

ben, legyen 3emmis mert a betegnek mAr mAs neve van).

Tagdijakat As kulonbozS adomAnyokat szedtek kiadA-
saik fedezAsAre, amibdl orvossAg dijAt As mAs jdtAkcmy dol

gokat fedeztek. Ezen szent intAzmAnyben minden iddben a
hitkozsAg minden egyes tagja kivette reszAt.

ram.ES7. nmaazRn.

KortilbelUl 1790-ben alakult amikor egy gyiijtd akciA
keretAbe alapot gylijtottek amihez az Avek folyamAn nagyobb
egyAni adomAnyokkal emeltek a kolcsonnek szAnt osszegeket.
A kolcsonoket, amik exisztencia elosegitAsAhez voltak irA—
nyitva, a visszafizetAst idAponthoz kotottAk, az egyAb segi—
t5 kolcsonok nem voltak idohoz kotve, volt amikor mAr csak
a gyerekek fizettAk vissza a szlileik adossAgAt. De senkit
sem molesztAltak a visszafizetAsArt , mindenkinek lelkiisme—
retAre biztAk. A nehAz idokben a ChevrA KAdisA is nagyobb
osszeget bocsAjtott rendelkezAsUkre . Volt egy Agazat a
"mAtAn hszAszer" amikor a kolcsonzd nem fizethette vissza,
ugy azt bizonyos egyAnek fizettAk ki. Nagy sulyt fektettek
a tagok pAmoszejAnak elosegiteseert As sok esetben maguk
ajAnlottAk fel ha szliksegesnek talAltAk.





.lop’oa 7W»»Vs rpa - ’n^a

A mi volt otthoni csaladi Mzunk,
a kis utcardl.

Kop’o .np V© nat nay min ibo
Sziksz6 6a vid4ke zsiddsAgAnak

eml£kere elhelyezett Sz^fer - Tajre
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tanuldsdval csillapitjdk a tudomdny az igazi torasz emesz

iranti szomjusdgukat . Hoi kordn reggel, hoi kordn vagy kd-

s5n este, sokszor a kes5 ejszakdba gornyedtek a talmud fo-

lidnsai koze, hogy tanuljanak, hogy I-ten felelmUkhoz Tajre

lismot keverjenek, hogy tuddsukkal emelkedjenek a magasztos-

sdgok feld, mert a Szindj-i szikra tanuldsa dletszUksdglet

es lelkiszliksegletiik volt. Osszejottek hoi a hdsz midrdshan

hoi egyik-mdsik lakdsdn, hogy buvdrkodjanak a talmud kiapad-

hatatlan tengereben. A sdsz chevre volt az a keret, ahol e-

gytittesen tanultak ds tanitottak mindig a nagy tuddst vd -

lasztva elnoknek.

Nehdz volna felsorolni a sokakat, valosagos talmed

chochemi generdcidk. Csupdn az utolsd idobol egynehdnyat.

Hdrav Eliezer Blum V*xt R«Avis Rosenbam, R Jankajv Frei-

stddt, R Jiszroel Spiro, R Mendse Lindenfeld, R Jicchog

Altman, R Jankev Fuchs, R Eliezer Vintemitz, R Jichok C.

Weisfeld Vxt stb.

A sdsz chevre tagjai jdrtak eld jd pelddval a jesi-
vdba utazott bocherek eldtt, kiket kihallgattak ds igyekez—
tek tanitani, hogy 5k is az 5k utaikon haladjanak. Sdbeszon-
kdnt kiilon imddkoztak mert az imddkozdt is megel5z5en tanul-
tak.

"Tajre hi chdjdnU Tora az dletUnk" a valdsdgban is
valdra vdlt ndluk.

Eltek mindennapi dletUket a Tan elSirdsa szerint ds

ebben a szellemben neveltdk gyerekliket, hpgy azok tovdbb

adjdk gyermekeiknek.

BHUR CHOLIM !

"Betegek ldtogatdsa**. A bikur cholim tagjai ldto-
gattdk a betegeket ds csalddjukat gondozds, gydgyitds, gyd-
molitds ds vigasznyujtds cdljdbdl sokszor gondoskodva a csa-
ldd szuksegleterSl „ Azon nagy Micvek kozd tartozik, aminek
jutalma a tulvildgon lesz megfizetve. A talmud ds a nagy
Rabbik elSirdsa szerint minden zsiddnak kotelessege a bete-
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nagy nehdz eziist fedelekkel volt ellatva ds az eziist fedd-
len betukbol volt kirakva heberul .

"

Chevre Kadisd khile kdajse Szikszo ds az alakuldsi

datum 7 Oder.

A konyvben fel voltak sorolva mindazok, kik a gyu-

leseken rdszt vettek es az elhangzott beszedeknek kivonata.

A jegyzdkonyvet a hitkozseg jegyzdje vezette ds az 6 lakdsdn

volt megdrizve, minden gyliles eldtt felolvastdk az eldzd

gyiilds jegyzokonyvenek tartalmdto A konyv ket oldalrdl vas-

tag borrel volt dthuzva ds a kdt bdr vdgen zdr, amit kulcs-

csal lehetett be es kinyitni.

Bejegyeztek a haldlozdst, a temetes pontos ddtumdt

es ki melld helyeztek nyugovora. Volt egy drdekes bejegyzds
ami megtdrtent : elt egy r Jankajv nevii ember, kinek jdmbor-

sdgdrdl es jd szivdrol sokat beszeltek. Mar joval halala u-
tdn is az 18oo-as evekben sokfele drdekes szokdsa volt, a
templomban az utolso sorban lilt, elsd volt a templomban ds

az utolsdkdnt hagyta el mindig. Amikor halottat kisert utol-

sd utjdra levette a cipdjdt ds igy cipd ndlklil tett eleget

a lvujdsz Mmdsz (cheszed sel emesz micvojdnak). Utana ir-

ja a chevra jegyzdje, hogy r Jdnkev mint egy cddik meghalt

tisobeovkor (dv 9-en) ds mindenki az egdsz gyiilekezet cipd

ndlklil kis-rte 6t utolsd utjdra. Igy visszakapta az adott

tiszteletdt az egdsz kozdssdgtdl.

A C. Kadisdnak sikerlilt megtaldlni ds kihozni fedel

ndlklil az ugynevezett Mdzker Nseme konyvdt amibdl minden
Mdzker alkalmdbdl felolvastdk mindazokat a Rabbikat ds Em-
bereket, kiknek neveit Keren Kajemesz formdjdban igy is

megordkitettek. A konyv a megmaradt hitkozsdgi ereklyek
mellett van elhelyezve.

A Sdsz Chevre ;

Ez a szent egyesiilet minden iddben bizonyitotta a zsidd ra-

gaszkodasdt szent tordjdhoz amikor munkdjuk ds a napi gon-
dok felretdteldvel tanuldsra gyiilekeztek, hogy a szent tora
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Intezm^nvek :

chevbA k£disA ;

Szent egvlet s A zsidosdg egyik legdsibb intdzmdnye,
amelynek gyokere a talxmid kordig nyulik. P6 feladata a halot-

tak eltemetese a hagyomdnyos szokdsok szerinto Ennek a szent
feladatnak megfelelden a temeto a Ch. Kadisa tulajdona ds

az elhunyttal valo eljardsok (cheszed sel emesz) ( thdre,

lvaje) p az 6k hatdskordbe tartoznak* De a kegyelet m6g
rendszerint nem meriti munkakordt, mert betegeket 6s szege-
nyeket is tamogatnak. A hitkozseg elsd valldsos kotelessdge
a Chevra Kadisa meg&lapitdsao Az elso telepesek megvasdrol-
tdk a patak partjdn a borpincdk utdn levd dombot, eloszor
berbe, majd kesdbb orokdron* l9oo-ban a domb hdtsd reszevel
bdvitettdko Az eldljdrosdg gondoskodott a kegyelet lerovdsd-
r61o Onkentesen ferfiak ds n6k a Sdmesz segitsegevel vegez-
tdk a thdret es a vele jdrd oltoztetest, az orat (a ladat)
kezrol kdzre adva szogeztek, a temetd bejdratdndl dllott a
thdre hdz a folszerelessel, a meszt kezben vagy kozbnseges
szekeren vitteko

A chevro tagokat dddr ho 7 (zajin dderok) vettek fel
akik sajdt maguk kdrtdk a felvetelt, az eloljarosag eldre
megdllapitott osszeg elleneben amikor a szlide keretebe let-
tek beiktatvao A Chevre Kddisa tagjai az egesz mhkoddsuk
alatt a hdboru utdn is odaadassal, zsido sziwel es a nagy
mieve tudatdval teljesitette a legregibb intezmdnydto A te-
meto dombjain sok szdz zsidd fdrfi, ndk, kozbttUk gyermekek
ds fiatalok, nagy Habbik es csalddjaik alusszdk dlmukat ds
varjdk a messidsi iddket a halottak feltdmadasdt, esak az
egyedul a f,TEMET6w ami megmaradt az erdemekben dus szikszdi
hitkozsdgbdl ds kerjUk a megmaradottakat, az ott did lakos-
sdgot, hogy vigydzzanak ds drkodjenek a temetd erintetlen-
sdgddrt, mert nines nagyobb bhn, amit az emberiessdg minden
torvenye uldoz a halottak meggyaldzdsa, ami a temetok fel-
duldsa ds a sirkovek ledontese ds elhorddsa jelent* A Chevra
minden tenykeddserdl jegyzdkonyvet vezettek a megalakuldstdl
egdsz a deportdeidig, minden haldlozds, tagfelvdtel, kozgyu-
lds, adomdny, kolcson be volt irva reszletesen eldszor hdbe-
riil, kdsdbb jidisUl, ndmetul majd 191o-tdl magyarul e A konyv
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A szikszoi hitkozsegi diet 3oo eves mukodese alatt
mintakepen dllott a vallas fejlesztese es dpoldsa koriil.

Ortodox szellemben a megalakuldstol kezdve vegig, meg a
deportacio utan is, es ez szellem fejlesztette intezmenyeit
es tette Hitkozsegeinket halhatatlannd. Eletiik, mely a
Rabbik iranyitdsa mellett tradicionalis volt, tudhatd be
hogy egyetlen nyilvdnos Uzlet sem volt nyitva szombaton ds

unnepek alkalmdbdl. Gyermekeik mind zsido iskolaban tanul-

tak ahol kituno tanitok iranyitottak a nevelest, sokan
helybeli, vagy tdvolibb jesivdkban, ahol a Tajre tanulas

az egesz eletukre kihatott.

A hitkozseg vagyona; nagy templom es udvardn a

Rabbi lakds, jegyzd lakds vdgd kis (aprd) meszarszek, 2 kis

templom, paszkasiitS helyseggel. Iskola, kiilon Cheder, ritu-

alis flirdo (mikve) Sajchet lakdsok es tanito lakds, vagd-
hid nagy dllatok reszere, Alsovadasz . es Szikszd kozott 6s

a temetS.

A hitkozseg alkal,azottjai: Rabbi, Dajen, volt id5

amikor 2 Ddjen, 1 ds kesSbb 1865-tol 2 Sajchet (metszd)

,

2 elemi iskola tanito, 2 melamed , sdmesz kulon a hitkoz-

segnek es'kiilon a Chevra Kadisdnak, iskola es templom szol-

ga (goj) Mikve-kezelS es temet6-6r.

A hitkozseg eloljdrosdga: elnok, alelnok, iilnok,

gondnokok, ellenor, penztdmok, eldljdrdsagi tagok ds pdt-

tagok. A hitkozsdg e 151jdrdsaganak tagjai minden dvben
Pdszdch cholhdmodd / fel-iinnepen lettek megvdlasztva, az
alapszabdlyok eloirdsainak megfelelden.

A vdlasztasokat minden alkalommal nagy erdeklSdessel
szoktdk lefolytatni, voltak versenykeddsek

, ugynevezett a-
gitdcid egyes jeloltek erdekedrt, de voltak tobben, kik
hosszu dvtizedeken keresztul tbltbttek be tiszteletbeli
dlldst a koz megelegedesere . A hitkozsdg mukbddsdhez hozzd—
tartoznak a kulbnbozo intezmenyek, amelyek egyiittesen szol-
galtdk a hitkbzseg tagjait.
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hog* a szemelyes szolgdlat lelki pasztori mukodds, tanitdi

muriKdssag, eloimddkozdi funkcid, irodai tevdkenyseg stb* a
Hitkozsdgi eldljardk elnok, gondnok ndha ok is kotelezve

vannak bizonyos szemelyes munkdra, de a szolgalatukert
fizetdst nem kapnak*

Megjegyezni kivdnom, hogy az eloljdrdsdg minden tag-

ja minden idoben dridsi mszires nefessel szolgdlta, minden
elienszolgdhbatds ndlkiil, a hitkozseg iigyeito

A hitkozseg alkalmazottjai minden iddben a Tora ds
a zsidd torvenyek ds szokasoknak megfeleloen lelkiismeretesen
dridsi odaaddssal, dicseretre mdltd becsliletesseggel szol -

gdltdk a hitkozseghez tartozo balbdteimaikato Az osszes
generaeidkon keresztlil a hitkozsdg megsziindsdig*

A hitkozsdg alkalmazottai veglegesek, vagy bizonyos
esetekben ideiglenesek* . A veglegesek eletfogytiglan dllds-
ra vdlasztatnak, a hitkozsdgi addktol fel vannak mentve ds

a hitkozseg kepviselotestuletdbe nem vdlaszthatdk be*

A rabbi a hitkozsdg kitlind helyet elfoglalo es ki-
vdltsdgos alldsu alkalmazottjdnak tekinthetd. 6 mindig.. die-
ts vegeig szolgdlja a hitkozseget ds az d szolgdlati jogait
a kulbnbbzo szervezeti szabdlyok ds kikotdseit reszleteaen
korUlirjdko Az alapszabdlyok drtelmdben a rabbinak ha szUk-
segesnek taldlja, jogdban dll az eloljdrdsdgot osszehivni
ds azok tartoznak megjelenni az eldljdrosdg vagy koz-gyulds-
re.

A hitkozsdgi alkalmazottak kdtelessegeit rendszerint
a szerzddds szabalyozza ds ha esetleg nines, a szokds, vagy
a gyakorlat irdnyado* Minden alkalmazott kbteles vallds -

erkblcsos dletmddot folytatni ds a hitkozsdg eldljdrdsdga
irdnt tisztelettel ds engedelmessdggel viseltetni.

Mind ezek esak kis rdszei az alapszabdlyokban eld-
irt pontoknak, amely kitdr az diet ds a tagok minden vonat-
kozdsdhoz.
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viselotestiilet, a vAlasztmAny, az elAljArAsAg A3 a eloljA-

rAsAg elAn a hitkbzsAgi elnok (ros hAkol).

A hitkbzsAgi kApviselotestiiletet az osszes vAlasztA-

kApes tagok vAlasztjAk. A kApviselotestulet sajAt kebelAbbl

vAlasztja a vAlasztmAnyt, a hitkozsAg elnokot As annak elol-

jArAit. A hitkozsAg igazgatAsi szerveinek alakulAsAt es ha-

taskoret es az altalanos kotelezo szabAlyokat az alapszabA-

lyok tartalmazzak, A kepviselA testulet tagjainak szAma As

legfobb igazgatAsi szervAnek hatAskorAbe tartozik az Avi

koltsAgvetAs megAllapitAsa As az ado szemAyenkinti kivetese,

a hitkozsAgi alkalmazottak szerzodtetAse a hitkozsAg kiilon-

bozo bizottsAgainak megvAlasztAsa.

Az eloljArAsAg hatAskorAbe tartozik mindaz, ami a

hitkozsAg alapszabAlyai szerint a kApviselotestulet vagy a
vAlasztmAny hatAskorAbe nines utalva. A hitkozsAgi elnok

kApviseli a hitkozsAget a hatAsAgok, As mAs harmadik szemA-

lyek elott, 5 elnokol a kepviselotestiileti , vAlasztmAnyi As

eloljArosAgi lilesein s s gondoskodik azok hatArozatainak veg-

rehaj tAsAro 1 , a hitkozsAg tisztviselA (jegyzA) utjAn.

A hitkbzsAgnek jogAban All tagjaitAl a kiadAsainak

fedezAsAre egyenes Avi kultuszjArulAkot (adot) As egyAb koz-

vetett illetAkeket (gabella) kovetelni, a hitkbzsAgnek jogA-

ban Allt az egyenes Avi kultuszjArulAkot tagjaitAl a kozi-

gazgatAsi vagy vAgrehajtAs utjAn behajtani,

A hitkozsAgek alkalmazottjai s Rabbi , Sajchet (metszA

As elAimAdkozA), jegyzo, tanitAk, a gyAren lakott helyeken

As a rAgi idokben is talAlunk ilyen hitkozsAgi alkalmazotta-

kat.

A hitkozsAg szervezAs egyik legfAbb cAlja volt a hit-

Alettel szoros kapcsolatban AHA szemAlyek alkalmazAsa „ hit-
kozsAgi alkalmazottnak tekintik mindazokat, akik ellenszol-

gAltatAs (fizetAs) ellenAben a hitkozsAggel szemben huzamos

idon At tartA szemAlyes szolgAlatra kotelezik magukat.

Mindegy a szolgAlati viszony fennAHAsAt illetben,
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Termeny uzletek es nyersbor uzletek felvAsAroltAk az
osszes gabona es Allatbor AllomAnyt, fakereskeddk, a tlize-

16 es epulet fakat vettek es eladtAk a vizi malom es ke -

s6bb a g6z malom pedig gondoskodott a gabonanak a liszttA

valo orlesehez.

A kulbnbozo kereskeddk textil, rovidaru, cipd, edeny,

mesz stbo pedig ellAtta mindazokat, amire a falu lakossAgA-
nak sziiksege volt. Becsuletesen, korektul szolgAltAk a lakds-
sAgot minden id6ben es a lakossag legalAbbis lAtszdlagosan
meg6rtessel es tisztelettel viselkedettp 1944-ig, amikor a
polgArsAg az eldkeszito zsido torvenyek 6s uszito ujsAgok
6s mArcius 19-en bevonulo n6metek hatAsAra zsido-gyUlolfi

lett, es viselkedesukkel lebontottAk azt a falat, amely az
evtizedek folyamAn megertdssel 6s kolcsonbs megbecsul6ssel
segitseget, jomddot 6s j 6 eletet biztositott embertArsaik-
nako

De husegesen vegeztek, a korlAtozd zsid6 torvenyek
dacAra tAnykedesUket* hogy a polgAri lakossAg semmiben hi-
Anyt ne erezzen* amikor a fiatalabb embereket munkaszolgA-
latra hivtAk. Az asszonyok a gyermekek segitsegevel foly-
tattAk lizletuk vezetesdt* amig a hatosagok az Uzlet 6s

raktAr kulcsokat magukhoz vettek.

A HitkozsAgi ilet :

A hitkozs6g f mint vallAsi, szertartAsi 6s kulturAlis
int6zm6ny letesitese, csak a zsiddsAg polgAri egyenjogosi-
tAsa 1867 6ta lAtezett hivatalosan. Azeldtt a zsid6 kozsA-
gek (Communitas Judeorum) "politikai kozUletek”, amiknek
hatAskore kihatott a zsiddknak a faluban a kozigazgatAs
Ugyeire is.

Ami utAn bekovetkezett az emancipAcid a zsidd iigyek-

nek kUlbn irAnyitAsa is megszunt. A magyarorszAgi 1869
junius hd 14-6n kelt kirAlyi rendelettel jdvAhagyta az oiv
todox szervezetu hitkozsdget azzal a kikotdssel, hogy a
lAtesitendd hitkozsdg alapszabAlyait a vallAsugyi minisz-
tArium jdVAhagyta. A hitkozsdg igazgatAsi szervei, a kAp-
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mit teljes egeszeben a bevAlasztottak fedeztek.

FoglalkozAs:

A SzikszAn letelepedett zsidAk foglalkozasi aga
korlAtozva volt, hosszu idon keresztiil tulajdonjoggal nem
rendelkezhettek, lakhelyuket nem hagyhattak el As minden

berles formAjAba tortAnt, a CsAky grof es Perenyi bar<5

birtokain jogtanacsos ispan, vagy kisegito munkakat vegez-

tek.

KAsobb voltak hazalok, iparosok es vasarosok,ami ne-

hez es kockazatos volt. A foldesurak a birtokokbol megdol-

gozas celjAbo1 kiadtak foldeket amelynek ellenertekekent

termeszetben fizettek az elore kialkudott feltetelek mel-
lett, de a fold berlesenek dijAn kivlil ad6t fizettek, amit

konyortelenlil be is hajtottak.

1750-ben kezdtek magukat a faluban onnAlositani,

mint iparosok bognAr, cipesz, a falu ami akkor 25oo sze-

mAlyt tett ki, szemmel nAzte es tdlbk szereztek be a

szUksAgleteiket. A kereskedelmi As ipari fellendules 1867
utAn kezdodott, miutAn mAr a szomszed kozsAgekben is lete-

lepedtek zsidAk As a hatosAg is liberAlisabb lett. A zsi-

dok javaslatara bevezettAk a heti vAsArt (piacot), amely
eleinte a keddi napon volt, de kAsobb a pAnte^ci napon is.

Ilyenkor a vidAk As a falu termAkeit Arusitotta, As aztAn
bevAsArolt az iizletekben. KAsobb bevezettAk a hAnapos vA-
sArt As az orszAgos vAsArt, ami 4 napig tartott tehAn, 1A,

juhok, kecskAk As AltalAnos vAsAr, ilyenkor mAg messzirol
is jottek, hogy eladjanak As vegyenek.

A zsidAk bAreltAk a vAsArhelyet, ahol minden a fa-
lunk kivUl jovAtAl dijazAst szedtek a felhajtott vagy a
felhozott dolognak megfeleloen. A bArlo a kozsAg pAnztArA-
ba fizette be a vAsArdijat amit a kozsAg eloljArAsAga meg-
Allapitott. IdAvel a kornyezo falvak parasztjai mindenfAle
vAsArlAsokat SzikszAn eszkozoltek az 1900 Avekben As utAna
a kereskedelem As ipar sokfAle Aga biztositotta a vidAk
ellAtAsAt. -
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r 2eev ben r Michal Mectner zl.

h„b Avraham ben Peretz Schwartz zl.

hb Avraham ben r Slomo Zalmen Turk zl.

r Dov ben r Aharon Reich zl.

h.b Slomo ben r Meir Brajer zl.

h.b Avraham beh r Jankajv N. Gottfried zl.

r Jicchok ben r Avraham Krjz zl.

A haboru idejen tobb mint 4o csalad menekiilt elt

ott kikrol a Schiik Rabbi vezetesevel a hitkozseg gondosko-

dott. A haboru nem erintette Szikszot es sem videkdt es

hdboru utan nehany hadifogoly csalad javal telepedett le

(Schleier, Keil, Idesz).

A hitkozseg vezetosege 1914-ben; Elnok Reichmann

Jozsef, Chevre Kadisa elnok: Turk Zsigmond, Gmilesz Cheszed

elnbke: Czeisler Leopold, a Sasz Chevre elnoke: Fuchs Ja-

kab. 1918-ban elnok Hartmann Gyula, Alelnokbk: Zeisler Le-

opold es Dr. Pried Lajos, ulnok, Reichmann Joszef es Turk

Zsigmond, penztamok Spitz Emanuel ellenor, Metzner Adolf,

gondnok Weisz Samuel, hitkozsegi jegyzo, Keller Izidor.

Tiz ewel kesobb: tiszteletbeli elnok: Hartman Gyula,

iskolaszeki elnok Jchiel Mordechaj Stamberger. Hosszabb i-

deig voltak elnokok Dr. Pried Lajos es utdna Mofgenstem
Mor. Friedmann Miklos a takarek penztdr igazgatd ja, ki mely
valldsossagarol es Thilem monddsaval sok ember csoddlatat
vivta ki. A gondnoki tisztseget sokaig Weisz Sdmuel Fried-

mann Vilmos tbltottdk be nagy megelegedesre . Az utolso ido-
ben Reichmann Lajos is betoltotte a deportalds elotti d-

vekben. Ros Hakol volt meg a rdgi idoben evtizedeken keresz-

tUl Reichmann Hers Jankev, es unokdja Reichmann Jozsef is.

Spitz Emdnuel egdsz eleten keresztul volt a penztamok.
EllenSr Klein Pdl. A hitkozsdg eloljdrosdgi tagjai "kepvi-
sel5-testuleti" megbizottjai evrol-evre vdltoztak, de vol-

tak kbzottuk tobben, kik sokdig tbltottdk be a tisztseget,

amely kotelezte 6ket minden gyiildsen vald megjelendsre . A
vdlasztas utani elsd sdbeszkor hivtdk fel egymas utdn a

teljes megvdlasztott uj eldljdrdsdgot, es ez volt a hiva-
talos beiktatds amit az imddkozds utdni kiddis zart le. a-
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Avagy amikor Rabbi Smuel Erenfeld (Chaszan Szoffer)

megnyitja Szikszdn a jesivdt ds ozonlenek a tanitvdnyok min-

den feldl. Rabbi Menachem SchUk V'rtT idejeben, amikor

tandcsara a hdboru kezdeten a hitkozsdg eldljdrdsdga a

templom epitesenel a nagy addssdg dacdra sikeriilt oly sze-

rencsesen meguszni ds az adossdgtdl konnyeden megszabadulni.

Vagy amikor felvaltotta a nyugalmas eletet a gyiilo-

let korszaka amely oly sok konnyet ds fdjdalmat hozott

Rabbi Lajbis Jvingreiss idejdben.

Az 1900-as evekben vezettek be Hartmann Gyula hit-

kozsegi elnok vezetese alatt a hitkozsegben hivatalos nyelv-

kdnt a magyar nyelvet, az akkori hitkozseg letszama looo

lelekj, kb. 2oo csaldd, a zsido elemi iskola ahol a tanuldk

a vildgi tantargyakon kivlil valldsi tradiciondlis tantdr-

gyakat, biblia, imddkozds ds tordt is tanitottak tobb mint

loo gyerekkel rendelkezett ds harom tanitoval. A hitkozsd-

gi adofizetok szama 2oo, az evi hitkozsdgi koltsegvetds

1000 pengdt tesz ki.

Az elso vildghdboruban 48-an vettek reszt. A hdboru
harcosai kozott sokan kitiintetdst kaptak. Voltak kozottiik

kis arany, sok nagy ezlist, kis eziist ds Kdroly csapatcdrem-
mel kitlintetettek, tobben sebesUltek ds hadirokkantak, ko-
zottiik Friedmann Adolf, Spiro Ndndor (kiket nem deportdltak)
ds Stamberger Mdrkusz, aki dohdny nagykereskeddst kapott.

A hdboruban 10-en haltak hdsi haldlt, kiknak nagyobb
resze a szikszdi temetdben nyugszik. A Chevrd Kddisd nevei-
ket a Chevra nagykonyvebe megorokitette, ott ahol a tobbi
szenteletii Rabbik ds hiveik nevei lettek megorokitve ds
minden Mdzker alkalmdbdl fel lett olvasva. KiilSn lapop,

kdt kdtdbldhoz hasonldan sorakoztak neveik.

Itt kozlom neveiket:

b Nszandl ben r J Avraham Fried zl.

hb Jichog ben r Jom-Tow Adler zl.

hb Jiszrodl ben r. Smiidl Friedmann zl.
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tasa ArdekAben. SzemAlyesen iranyitotta a betegek kezelAsAt.

Tobbizben volt SzikszAn As egyidejig ott is lakott. A mis-

kolczi hitkozsAg az ArvAk es ozvegyek megsegitAsAArt akciAt

szervezett es az osszegyujtott 376 forintbol, 197 forintot

a lakAssAg ozvegyei es ArvAi megsegitesere forditottAk.

A falu lakossaga jolesoen vette tudomAsul , hogy a

zsido lakAssAg minden nemes dologban kivette reszet, lattak

a szorgalmas torekvesuket 4s segito tarsat lattak bennlik,

kik termekiaket felvAsArolva bizalommal fordulhattak a zsi-

d<5 kereskedohoz
, hoi beszrezhettek mindazokat, amire sziik-

segiik volt.

Krakko varosaban kb. 15 60-ban kitort egy nagyszabAsu

kolera jArvAny es a vAros akkori Rabbija, Rabbi Majse Iszer-

lis Kn ai V'st w’bTo’K rwa akit nevAnek elsA betuibol

roviditve "RM0''-nak hivtak es o maga Krakko vArosAnak egyik
nagy rabbija volt As 19 eves koraban foglalta el magasztos

hivatalAt, ki nagy tudAsAval es chalachikus magyarAzatAval
vilAghirre tett szert, csodAlatos stilussal es varosAban

nagy jesivAt letesitett. A jArvAny kitorese utAn tanitvA -

nyaival a kozeli faluba mentek, hogy ott veszeljek At a

vAszes kArt, es purim napjan abban az idoben, amikor hiveit

szokta fogadni, hogy jokivAnsAgait kifejezze, egy nagy bol-
cseseggel teli kbnyvet irt a " mos nVaa"- "Mgilesz Esz-

ter"re " v»nn " - "A bor Ara" cimen.

A zsidAsAg a tradiciAtAl Atszellemulve kovette a

szellemi vezetok Rabbik tanitAsait, akik irAnyitAsukkal, be-

csliletes szerAny AletmAdjukkal As onzetlen TorAsz ChAjim

tanulAsaikkal As tanitAsaikkal emeltAk SzikszA As vidAke

zsidosAgAnak ertAkAt. Ez a pAldAs Aletmod emelte ezt a

szent gyUlekezetet a hallhatatlansAgba.

Ez a szellem vezette vAgig As kAsAbb az 1900-as A-

vekben, egAszen a deportAciAig. AkAr Rabbi Hilel Lichten-

stein V'st idejAbol, amikor vejAvel Rabbi AkivA JoszAf

SlAsingerrel w »tayn aV' A "LAv HAivri" szerzojAvel Szik-

szA utcAit jArva Erec JiszrAAlrol Almodozott, vagy magya-

rAzta a vallAsos zsidAsAg szentfoldi alijAzAsAt.
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1852-ben nagy tiizvesz volt SzikszAn 4s ugyanakkor

AriAsi szAl. Az egyik kigyulladt szalmafodeles hAztol az

egAsz falu leAgett, az emberek kezrol kezre adogattAk a viz-

zel teli vedreket a games kutakbAl oltAs kozben a kutak ki-

szAradtak, a kisbiro Miskolcra is behajtott segitsAgArt As

kijottek a Miskolci tiizoltok is.

LeAgtek a hAzak, a pajtAk, a csUrok, mAg a foldes-
ur birtokAn is. Felmaradt egy elbeszAlAs is arrdl az idorol

.

Szomoru volt az egAsz falu, hisz minden leAgett. FAlrever-
tAk a harangot mindkAt templomban. Az asszonyok keziiket

tordeltAk, de minden segitsAg hiAba volt. Egy pAr nap mul—
va talAlkozik egy zsidd az utcAn az egyik gazdAval a zsidA

mosolyog As vidAm, kArdezi tAle a paraszt : hAt tAnsuram
bn nem szomoru, hAt magAnak is leAgett a hAza As bennAgett
a tehene is, igaz? Igaz, mondja a zsidA, de maganAl AndrAs
bAtyAm leAgett a hAz As bennAgett a fesziilet is a magiik I.—

teniik is bennAgett, az An I-tenem mAg Al ott fent az Agben,
majd megsegit.

A miskolczi hitkozsAg gyiijtAst rendezett As a feljegy-
zAsek alapjAn 140 forintot kiildtek a.zsidAk segitsAgAre, a-
minek egy rAszAt a lakAssAg kozott is szAtosztottAk, 4 ev-
vel kAsAbb ujra felApUlt a kbzsAg, a templomot kibAvitet-
tAk As a templom udvarAn felApUlt a Habbi lakAs iskola,
sajchet lakAs As a rituAlis-furdA. 1867—ben megszavaztAk
az"emancipAciA" egyenjogusAg tbrvAnyAt, ami bizonyos te-
kintetben a falu zsidA lakAssAgAnak megkonnyebbulAst hozott.

A CsAki As PerAnyi birtokokon A1A zsidAk bekoltoz-
tek a faluba As egy rAsziik az Ugjmevezett bolt utcAn bArelt
vagy Apitett lakAsokat. A kereskedelem kezdett fellendiilni

tobb iizlet nyilik.

1873-ban nagy kolerajArvAny tor ki As sajnos sok
Aldozatba kerul , a polgAri lakAssAg kbzott is nagy volt az
Aldozatok szAma. A zsidAk kbzUl gyerekek haltak mag sokan.

Popper JAzsef miskolczi kArhAz-orvos volt a kolera-
jArvAny kormAnybiztosa. Sokat fAradozott a betegek gyAgyi-
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re es megertesre hivjAk fel.

A zsido lakossAg igyekezett munkAjAval, becsuletes-

segevel a polgari lakdssag megbecsuleset kierdemelni. A la-

kossAg nagy resze a foldesur kegyelemkenyeren elt, cseled-

seg, Arenda harmados es az odavAndorolt zsidokban sok ide-

ig sorstarsat lAttak.

Az 1848-as hAboru hire eljutott oda is es az onken-
tesek kozott voltak tobben is kik hallgattak Kossuth Lajos
hivo szav&ra, nehAnyan a videk zsidosAga kozul is csatlakoz-
tak hozzAjuk a nyugodtabb elet remenyeben vAllaltAk a hAbo-
ru kockAzatAt. Az ohkentes katonai szolgAlattal egyenrangu-
nak veltek magukat es reszt vettek az ugynevezett "magyar
nemzet onvedelmi harcAban".

Miutan 1849-ben VilAgosnAl levertek a Gbrgey csapa-

tAt az osztrAk csapatok es Haynau vezetesevel megtorlAst in-

ditottak, Szikszot es videket elkerultek pedig sokan, kiilo-

nosen zsid6k, elore elmenekiilteko A hAboru utAn nehAny Ga-

liciAbol szArmazo csalAddal szaporodtak. Ugyanakkor nehAny

csalAd Szikszorol FelsomagyarorszAg es Kassa fele vAndorolt.

A zsido lakossAg kozott mAr akadtak iparosok, hAza-
16k es kereskedok is, az iparosok bognAr, bAdogos, suszter,

Acs, melAmed es orAs is volt. Ebben az idoben mAr kezdtek
a foutcAn is lakni, de csak az orszAgut Miskolcz felen le-

vo reszen. Volt egy zsido korcsmAros, vagy bormero a fordu-
16 els5 hAzAba, ahovA a mezorol estefelA hazatero parasz-
tok fordultak es az udvarrol merte csuprokba eleinte a bort.

A kozsAg hAzAn volt egy 185o junius 16-rol keltezett
bir6i jelentes, amiben felsoroltAk az evben elofordul6 bun-
eseteket, a jelentes ugy szolt, hogy"a zsidok reszerol nem
tortAnt semmifele kihagAs M6s egy kesdbbi kidobolAsra szAnt
cedulAn, amit a kisbiro dobolAs utAn a falu tobb helyen fel-
olvasott az Allts ,fKozhirre tetetik: a falu zsidajainak vi-
selkedese j6, a szukseges ad6kat befizettAk es ezuton adjuk
a falu tudatAra, hogy 9 gyerek szuletett, 5 megmeteltek,
6 esketett a zsido rabbi, es hAnyan haltak mego”?
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kozel harminc megydnek statisztikAjAt jegyezte fel, 961

Morva, 77 cseh 4s 133 egyAb osztrAk tartomAnybeli zsidd

csalAdfd elt a harminc megye terlileten.

MiutAn 1780 Avekben II Jdzsef lehetdve tette a vAro-

sokban a zsidok letelepiildsdt a kiilonbozd kisebb 4s nagyobb

helysAgekben, gyarapitottAk a m4r megalakitott zsidd hitkoz

sdget ahovd letelepedtek 4s kozottiik Szikszdn 4s AbanjszAn-

tdn is. Gyorsan beilleszkedtek 4s a kozsdgnek jd polgAraivA

vAltak.

Nyelvlik ndmet volt 4s a magyar nyelvet mAg nem birtAk,

a csalAd alapitAs elsd iddben csak a legkissebb fiunak volt

enged4lyezve . A falu lakossAga 4s a csel4ds4g nem viselte-

tett ellenuk ellenszenwel,

Az elsd iddben a Major utcAban laktak kapott lakA-

sokban, de k4sdbb az ugynevezett Malom utcAban sajAt maguk

4pitett4k fel lakAsukat. 1800-ban mar bent a kozsAgben is

4pitettek 4s abban az iddben ujabb 3o csalAddal szaporodott

a I4tsz4m. Ekkor mAr megalapozott hitkozseg volt.

1777-tdl mAr Rabbi Schonfeld irAnyitotta a hitkozsA-

gi 4letet. Epitettek templomot, rituAlis fUrddt 4s iskolAt,

A hitkozsAg 4lete meg4rt4sben folytatta a mindennapi 4let4t.

Szikszo egyik nevezetess4ge a Per4nyi foldbirtokos

hires kastAlya, ahol az 1800-as 4vekben az Abauj vdrmegye

gytilAseit tartottdk, amire minden alkalommal megjelent a

megye eldkeldsdge, diszfogatokba 4s diszruhAba oltozott le-

g4nyek kis4ret4vel drkezett a meghivott eldkelds4g, a
kast4lyt koriilvevd driAsi parkban gyhlekeztek. A 800-as 4-

vek kozepdn a kast4lyt Per4nyi grof az egyhAznak ajAnddkaz-

ta, kik ott egy betAniAt I4tesitettek. 1919-ben eg4sz rbvid

iddn At Szikszd is a cseh megszAHAs alatt volt, 4s miutAn

KassAt v4glegesen megszAlltAk, ide vonult a vArmegyei hatd-

sAg az Ssszes hivatalaival , jArAsbirosAggal 4s addhivatal-

lal.

A felekezetek akkori lelk4szei a lakossAgot tiirelem-
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igy keruIt eldszSr koztiluk hat csaldd As kAsobb meg ot csa-

ldd Szikszdra. De abban az iddben mAr hArom csalad tartdz-

kodott Szikszdn.

Bassevinek, kit JAkovnak hivtak, nemesi eloneve is

volt: Treuenburg.

A foldesurak kegyeiben reszesiiltek 4s elkezdtek megi-

szervezni a hitkbzsAg keretAt.

KAsdbb, 1865-ben mAr nAhAnyan a nagy birtokokbol vds-

saroltak foldeket egyik ilyen nagy foldbirtokos volt a Go-

rombolybdl Szikszdra jott ( 1868-ban) Reichraann Cvi Jakob As

a tomori Eliezer Braun, kesfibb Stambergek, Harsdnyi, Frenkel,

Jonap, Horovitz stb.

Megalapitottak az 1670 Avekben a hitkozseget es jdlA-
ti es segitd intezmenyeket es elsd iddben berbevettek a pa-
tak partjAhoz kozeli dombot temetdnek es csak kesdbb az

1700-as Avekben vasAroltdk meg 4s 1900-ban a r4gi temetot

a domb masik oldalanak megvAsArlAsAval bdvitettAk. Foldesuri

enged4llyel egy lakdhAzat alakitottak At templomnak es el-

kezdt4k hitkozs4gi Aletiiket, amely eleinte sok-sok nehAzsAg-
be utkozott, Allandd ellendrzds alatt Allottak, a szomsz4d
varost, Miskolcot is csak enged4llyel lAtogathattdk, magas,

ugynevezett zsid4 addkat nyomtak rAjuk, egyr4sze a foldes-

ur4, a mAsik resze az Allam kasszAjAhoz jutott.

III KAroly csAszAr 1726-ban elrendelte, hogy az oszt-

rAk tartomAnyokban minden zsid4 csalAdbdl csak egy fArfitag

ndsiilhet 4s alapithat csalAdot. A rendelet azt c4lozta,hogy

az osztrAk tartomAnyokban lecsokkenjen a zsiddsAg lAtszAma.

A rendelet kovetkezm4nyek4p a morva, cseh 4s mAs
osztrAk tartomAnybeli zsidd ifjak MagyarorszAgba vAndoroltak,
hogy kivonjAk magukat a rendelet kAnyszere aldl As ott hAza-
sodtak meg As alapitottak csalAdot.

1735 - As 1738 kozott tortAnt osszeirAs szerint amely
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dvtizedeken keresztlil giircbltek, de kioltott drtatlan vd-

riiket semmi a vildgon tobbe nem pdtolja.

SZIKSZQ ELSg TELEPESEINEK TORTENETE

Az 1612-ben kitort haboru befejezese utdn kijutott

a zsiddknak a viszontagsdgokbol. A zsiddk csak engedellyel

tartdzkodhattak Nemetorszdg, Ausztria, Csehorszdg egyes

reszein. A tartozkoddsi engedelyt "Judenstaettigkeit"-et

csak engedely ellendben kaptak letelepeddsi engedelyt, a

hdzaikat kepekkel vagy mds jelekkel kellett megjelolni.

II Ferdindnd kirdlytol az akkori cdhek koveteltdk a
zsiddk kiuzdsdt, megtdmadtdk a gettokat, 1614-ben rabldst

ds oldoklest hajtottak vegre ds egyresziik mindeniikbdl ki-

fosztva elmenekiiltek, mdg az dvben tobben visszatdmek es

egy rdszuk Prdgdba es Bdcsbe jut, Bdcsben szivesen fogadjdk

dket, de korldtozzdk a hazassdgok szdmdt, eleinte egy gye-

rek ndsulhet egy csalddbdl es kesobb kettS.

Tiz dves ott'ldtiik utdn szokdsba jott az ugynevezett

udvari zsiddk kinevezdse. Az egyik csaldd kit Bassavinak

hivtak ds 1622-ben udvari kinevezdst kapott ds cimere kek

oroszldn ds nyolc piros csillag volt ismeretes volt a szik-

szdi hitkozsdg alapitdi kozbtt, ds az elso iddben az Apdti

egri kdptalan birtokdn toltotte be mint a kdptalan jogta-

ndcsosa cimet(ds a szikszdi temetoben van eltemetve).

Amikor 1669-ben a svddek a vdrost ostromoltdk, a

zsiddk hdsiesen harcoltak ds I Lipdt, akinek a zsiddk jo-

vedelmeibdl dridsi hasznot huzott, events tobb mint 50 ezer
forint, nem szivesen engedte bdntalmazni a zsidajdt, de a
felesdge a csdszdmd nagy zsiddgyiilbld volt ds sem a csd-
szdrnd, sem a kbrulvett tandcsaddi nem nyugodtak bele
I Lipdt humdnussagaba ds a csdszdmd ds tandcsosai unszo-

ldsdra 1670 kiUztek az osszes ott did zsiddkat irgalmatla-
nulo A kiuzdttek egy resze a magyar fdurak ds fbldbirto-
kosok vedelme alatt eszak-Magyarorszdg feld huzodtak ds
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ds otthonat mindl viragzdbbd, mindl szebbe ds mindl kedve-

sebbd tegye. Mdr verzett a szive az ott elt testvereinknek,

az ujsdgok a pesti orszdghdzban hozott zsidd ellenes torve-
nyekrdl irtak ds hoztak hatarozatokat, de a remenyekbol
tdpldlkozd kivdlasztott nep meg mindig bizott es remdnyke-
dett. Mdr dongettdk a kapukat a gyiiloletre hajlamos ifjak,
mdr zold inget, nyilas keresztet lengettek es jott a Sthro-
man torveny 6s munkaszolgalatra vittek a csalddfot. Sokan
a jd ismerosok kozul burkoltan fenyegetoztek, mdr tobben
feltek az utcara menni. De remenykedtek megis , hatha meg-
valtozik minden.

Es megvdltozott minden, sajnos nem jora, bekovetke-

zett az az idd, amire senki sem szdmitott es Szikszd . . . . .

.

ds a tobbi helyeken, az irgalmatlan gonoszsag uralkodott.

Es milyen gyorsan, mily kbnyortelenul, mily barbar modon

minden ellenkezes nelkiil kovetkezett be ez... ez... aminek

nem szabad lett volna bekovetkeznie.

Most mdr mindennek vdge, eltuntek a tortdnelem go-

noszsdgdban Szikszd drtekes 6s epitd zsiddi.

Amikor 1945-ben vegig jdrtuk a nagykozseg utcait es

ldttuk a lakditdl eldrvult es mdsoktol lakott zsido lakdso-

kat, a lehuzott redonyu es drutdl kifosztott zsido uzlete-

ket, ds a gyUlolettol verbemeredt szemeket, es ldttdk kesdbb

azok, kik a temetdt ldtogatva a regi Szikszdt kerestek, a

zsidd templom ledobott kupoldjdt, a templombdl dtalakitott

kulturhdzat, a ledontott sirkoveket ds sok-sok sirhelyet

sirkd ndlkUl, ldttdk, hogy Szikszd, a mi volt szulofoldUnk,

olyan erzdkndlkiili zuzoddson ment keresztul, amit ma mdr

az elkeseredtt ds sokat atszenvedettek sem tudnak megdrte-

ni - dllapot, amely magdn viseli a feleldtlensdg ds a ko-

nyortelensdg sulydt , dllapot, ahonnan visszavardzsolni mind-

azt, ami volt, soha sem lehet lesz, pusztuldst, amit a rend-

szer, a lakdssdg segitsdgdvel inditott ds ami sok sok artat-

lan sziv elndmitdsdt hozta semmi sem tud tobbd pdtolni.Faj

nekiink volt falunk mostohasaga , fdj, hogy megszunt ott a

pezsgd diet, de fdjdalmunkra ds az dltala okozott sebekre

sajnos nines orvossdg. Nem erdekes a vagyon, a hdz, amiert
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A kassai Status-quo hitkozseg Rabbija Eckstein Mdrk
volt aki hivei kozott koztiszteletben 4116 egyeniseg volt.

A harmadik hitkozseg fdrabbija Dr. Enten Man6 volt a Neoldgok
kepviseloje aki nagy ds hires szonok hireben dllott. A depor-

tacio tobb mint 7000 kassai zsidot pusztitatott el kiket sem-

mi es senki potolni nem tud. A haboru utan visszatertek a
Serisz Hdpleto es elkezdtek Kassan berendezni uj dletiiket.

Hitkozsdgiik szellemi vezetojeve volt Kassa sziilbttjet Rabbi

hagdon Rfoel Blumot s"b'»’7W valasztottak, ki minden erejevel

raegprobdlta visszadllitani a regi zsidd Kassdt. Sikeriilt is

neki reszben, de sajnos csak rovid ideig, mert a sokat szen-

vedett serisz hapleto nem tudta 0 vele egyiitt ott az eletet,

a meglevo rendszerrel egyiitt ledlni es 0 a ldtesitett jesiva-

jdval es a Bal-Bdtomjai egy reszevel Amerikdba vandorolt,ott

felepitve a Kassa-i jesivdt es Templomat a kassai Cadik Rabbi

Saul Brach szellemeben a volt bal-batemjaival egyiitt

utdna R. Moskovitz kovette es az ottani zsiddsdg

az itteniekkel egyetemben varja az igazi Giilb-Slemot.

S Z I K S 2 C

A barsonyos folyd az ujfalusi part es a kozsdgen ke-

resztiil folyd kis patak koze dkelt Szikszo , dombok ldncolatd-

val koriilveve, a Hemdd kozeleben volt a mi sziildhelyiink;, a-

hol draga elodeink ds mi eltuk gyermekkori eletUnk, mintha

osszeforrott volna a termeszet szepsegevel es szorgalmas dol-

gozdival az ott dlt zsiddsdg, hiszen hiisdges dpitdi ds segi-

td tdrsai voltak a tobb evtizedeken keresztiil ott dlt zsidd-

sdg a kozseg polgdrtdrsainak, kiket ott lehetett ldtni minde-

niitt, ahol dpitd, alkotd ds termelo dldozatkdszseges munkdl-

kodds folyt.

A Fo utca, aki a szabadsdgert harcold nagy vezerrdl,

II Rdkoczi Perenczrol volt elnevezve ds ahol a nagy kozsdg
Uzleti, kulturdlis eletdnek kozpontja volt ds a tSbbi kisebb
ds nagyobb utcSk, szorgalmas lakdira ds izleses tisztasdguk-

ra rajta volt a zsiddsdg pecsetje, amely becsiiletessegben

,

szolidan, ndgy falai koze zdrva dlte eletet, hogy helysdgdt
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vetkezet, amely kblcsonbket adott exisztenciAk letesitesd-

hez.vagy a mAr megldvd uzletek, vagy iparosok kereseti lehe-

tdsAgAnek fejlesztesehez

.

Kuion mukod tek a hitkozsdg keretdben a jd tdkony

Egyletek, amelyek igyekeztek a ninesteleneken, betegeken, a
gyAmoltalanakon 4s rAszorultaken segiteni.

Az Abauj Tomai zsidosAg szive dobogott valamikor

Kassdn 4s Kosicen sokan jArtak ott, hogy sajAt szemeikkel

meggydzddjenek, hogy 41 egy nagy v4ros gyarapitd zsiddsAga,

Uzletek egAsz sorozata, kereskedok szAzai nyitottAk UzletU-

ket a reggeli imAdkozAs utdn 4s sokan szakitottak iddt a

Tajre tanul4s4hoz. SAbeszkor csendes volt a SrobAr utca 4a

a tobbi utcAk, mert a zsidok uzletei zArva voltak 4s tulaj-

donosaik magasztosabb cAlbdl templomba voltak.

Az ahtiszemita lakdssAgnak 4s hivatalnokoknak tudo-

mAsul kellett venniuk, hogy a Hochheizer, Goldstein 4s ha-
sonl6 Uzletekben szombaton nem Arul a zsid6 tulajdonos

.

Lieberman bor-kereskedes a Kbhn Uzlet 4s a tobbiek p4ntek
dAlutAntdl jdval a szombat kimenetelAig zArva voltak. Ez

akkor is volt, amikor szlovAkokat a magyar hatdsAgok vAltot-

tAk fel, a hatosAg ugyan vAltozott, de a zsiddsAg a Minden-

hatdba vetett hit4t nem vAltoztatta meg (4s sohasem fogja
megvAltoztatni)

.

Amikor jottek a zsidd ellenes rendelkezdsek 4s a
zsidd ellenes kilengdsek, a zsidd inkAbb bezArta UzletAt
de emUnAjAt makacs ragaszkodassal drizte. Pohl 4s tArsai,

mikor a megsemmisitAs fel4 kUldte dket, azt hittAk, hogy a
zsidd ndp befejezte karrierjAt, de a Pohlok 4s az Endre

LAszldk akasztdfAn fejeztAk be AletUket.

A zsidd nAp, amelyet megtizedeltek, meggybtortek 4s

ipegalAztak, ujra 41, remAnykedve dolgozik, levetve magArdl
a rabszolga 4s kinzAs lAncAt 4s hirdeti tovAbbra is a fe-
lebarAti tisztelet 4s a Mindenhatd egyetlensAgAt 4s brokkd-
valdsAgAt.
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NodA B'JhUde V'xt As ChAszAm Szajfer V'xt nem foglal-

koztak sajAt szavaikkal azt felelte Rabbi Engel mi ugy kap-

tuk szent dseinktdl 4s elddeinktdl, hogy mindketten

o"nnn -i a" 13 az Agbdl ktildettekj hogy torvenyeket

ldtesitsenek JiszrAAlnak.

main poiy ’j’R o"nm a"un mam ^obsa nai©n *?aa yna"
mV©j o"nnm a'un© miana m’raipa na umn a’wn inxy

."onmam pioyV aio a"yi ’yRnwm ma*?n yiap 1
? o*a©n 7 a

Ut6da veje rabbi hAgAon Doved H4jjlperin dombstici

rebbe lett, ki rovid AletrajzAt "*?Ria©a 0©" cimen adta

ki, benne egy heszped "nmom *V»a ibkb" tdle As uno-

kAja AlchAnAn irt "o'apt may" egy drAst 4s pilplilt a

”n©yn r^ nnn nay" szugjera« 1938-ban Mar 19-en

t4rt fel a mexmyekbe. 6ridsi rAszvAttel kis4rt4k tanitvAnya-

ik 4s hiveik szAzai.

HArdv hAcAdik Borech Lichtenstein s yna pnjp pmxn am
^"ST 7”B©30a’’?

Mt&v hAcAdik JAkov Frankfurter; nymiDpam apy> pmxn am
V’xt

HArAv hAcAdik Sol&m Hal barstamm . 01 >,„ p>aan am
Vxr DRawayabRn Ran© *?kpttp p

wnan
A cAdik Jechezkel Sinewenek fia kinek a JdsAgos
Mindenhatd minden k4r4s4t teljesitette, 4s csodAkat csodAk
utAn kovetett.

1923-ban a Joint likvidAlta a szlovenszkdi ^dtAkony
akcidt, amelyben segitsAgAre voltak a rAszorultaknak. HelyA-
be kassai szAkhellyel "A szlovenszkdi zsiddk SzociAlis egye-
sUlete* lApett, amely minden nagyobb vArosban fidkot nyi -

tott a Joint szellemAbe As produktiv munkAval igyekszik
enyhiteni a zsidd nAlkiilozAseno

KosArfonddAkat, varrd-himzd 4s lakatos mlihelyeket

tartanak fel 4s ArvAn maradt gyerekek gondozAsAval igyekez-

tek segiteni. Ugyancsak EassAn lAtestilt a zsidd "Hitelszo-
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vessdlyes beteg 4s azt hitte , hogy elert dlete vegdhez

.'•obiy na runs abw ’mwni 721023 nVin '»n
,

*'»n o’aya naa"

De ragaszkoddsa 4s szorgalmas Tajre tanuldsa megmentette
4let4t„ A Mindenhatd szeretete 6ridsi, minden pillanata 4s

eg4sz bensSje meg volt telve szeretettel, de mindenkivel
szembe, sohasem ldtott egy emberben rossz tulajdonsdgot, ami

t

megrdni kellene, ezt ldtta nagy cddik rabbijdndl a sinevei
Jchezk4ln4l "otr baV ta v»nn Vk "ne legyen rabja semml f4-

le embernek" ne sz4gyenitsen meg senkit sem, m4g ha hibdt is

v4l beirne taldlni. Xhdvdsz Jiszroelja oly nagy volt hogy
nem tudta hallgatni, hogy valakire is rosszat mondjanak. Is-

meretes, hogy ddesanyja a gyermekkori betegs4g4n4l a cdnzi

cddiky xt -hoz fordult 4s k4rte segits4g4t a Rebbe ldtta az

Anya a gyenneke 4let44rt aggddd szivet, azt k4rdezte mit a-
kar gyermekenek gazdasdgot, vagy talmudi tuddst., azt felelte

Rebbe 4s nem akarok gazdagsdgot gyermekemnek csak azt, hogy

Talmed chochem legyen Rebbe azt felelte, legyen akarata sze-

rint, 4s az dldds valora vdlt. Rliach Hakajdese oridsi volt,

egy alkalommal occse irt neki Tamdrol, hogy pdr hdtig be™

teg volt, de nem akarta megimi neki, hogy ne okozzon faj~

dalmat, azt irta neki, hogy higgye el neki, hogy rogton miu-

tdn beteg lett 6 megerezte, "iwgja mi®p n?sa ’a”

4s k4rte a Mindenhatd segits4g4t, Din-Tajrendl minden jogta-

lansdgra rdjott it4letei szinte az 4gb51 jottek.

Egy alkalommal a belzi cddik Kassdn volt 4s elment

a rebbet megldtogatni , de az emeleten I4v4n sok ldpcsSt

kellett megmdszni. A belzi Rebbenek ez nehezdre esett. Mikor

feldrt azt mondta, hogy a Radamislei Rebbet megldtogatni

msziresz Nefessel kell. 1856 Ros-Chajdea Ijjdrkor sztiletett,

82 4ves kordban tdvozott a Kldl Jiszrddl sokat tett dus diet

utdn. Eiadott konyvei:

.o"mn by w"ma wir»n , n"ny m"*ina n"iw

Chdldchi kus dbntdsekben kordnak egyik legnagyobbja volt 4s

azok kbzd soroltdk. Arra a kdrdesre, hogy a vildghirli Gdonok,

kik a vildg zsiddsdgdnak vildgitd fdklydi voltak, mint a



-15 -

hozzAtartozik meg az ott Alt nagy rabbik, kik rAsztvettek

a hitkozsAg irAnyitAsAban vagy az Allandd Tajre tanulAsok-
kal 4s a peldaadd szent viselkedAslikkel az ott elt, sok -

sok TAlmid-ChAchAm es erlecher jidekkel egyiitt emeltAk Kas-
sAt naggyA. Kassa hoszu Avtizedeken keresztiil a Tajre ments-
vAra volt, ahol a jesiven a templomon es a Klausz (ChAszi-
dok temploma) kivul privat hazakban es Talmed Tajrekban
Ajjel es nappal oriAsi szorgalommal tanultak Tajret,

De ott Altek mAg a Tajre mesterei is, kik szent e-

letukkel magasra emeltAk a vArost, amely a zsidosAg szAmos

Ardeme folytAn fejlSdott naggyA 4s megszlint akkor, amikor

a deportAlo vonatokkal az eg4sz zsidosAgot halAlra iteltek.

Hadd tekintslink be a kassai CAdikok birodalmAba

;

Rflbbj. Shone ch P&ks o"nya Y"an V'zt pkb yjyn a"n*in

a nagy Talmud tudds a pAszkenolAs tekintelye,
0

*’ *jo t * fiiat"

tt

HArAv J« FAlek Friedmann Vs t pins pVto ypirp a
tlmn

kinek szent szemei 4 jjel 4s nappal csak a szent kbnyvekbe

nezteko

HArAv Smli4l JungreiszsV'xT Vao Vxia® A"mn

HArAv Doved HAlncm, a radmislei rabbi ve.ie ;

• V’st yV^nan ~i
>l,iaiKS 7rm in a"mn

Admorim ! ! on"ims
A CAdikok akik valdsAggal v4dd angyalk4nt Alltak

Kassa 4s vid4ke felett.

HArAv HAcAdik Smu4l Engel s Vaax *7x10® p’nsn a"mn
V's r

—‘

—

:

CAdik, GAon, a KlAl JiszrA4l4rt aggddd , szent

egyen megtestesitdje . Tama-Galici.a szliletett 4s ott sziv-
ta magAba a szent komyezetben 4jjel 4s nappal tanulva a
Tajre tudomAnyAt, amelyet Ales eszAvel GAoni tudAsAval Api-
tett fel. Gyenge, vAzna As beteges egyen volt, ki mAr elso
kbnyvAnek bevezetdjAben azt irta magArdls "Tobbszor volt
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alien a szent imarend megvAdAsAArt, hogy a zavarok gyorsan
elszaladtak.

Szent Alete az eldbbi nagy rabblk 4s tudAsok AletmAd-
jai szerint volt berendezve. Az 5k utjain haladva 4s az 5k
tanitAsait tanitotta 4s hirdette. Beteljesiiltek nAla telje-
sen " i >bd uppa’ mm nan nn ox’i TanitvAnyai gon-
dolatait is ismerte. Egy alkalommal egy tanitvAnya, ki szti-

kesz fAlUnnepAn fel szokta keresni 5t, nem jott hozzA a
rossz idAjArAs miatt. Emiatt a tanitvAnynak nagy bosszusA-
ga volt 4s amikor a sziikejAben ult , elaludt 4s AlmAban
KassAn volt a Rebbe asztalAnAl 4s vAgig hallgatta a tobbi
tanitvAnyokkal a Rebbe TajrejAt.

MiutAn mAs alkalommal KassAm volt 4s elbeszAlte Rabbi

Saul Brach nak AlmAt 4s a Tajret a rebbe megerSsitette,

hogy valAban gondolt rA, 4s ugyanazon Tajret mondotta.

Nagy volt szerAnysAge As odaadAsa a hitkozsAg irAnyi-

t5sa As vezetAse ArdekAben. A hitkozseg mukodAse teren nem

tiirt sem?ifAle ketes dolgot. ArkangyalkAnt Arkodott az osz-

szes hitkozsAgi intAzmAnyek As alkalmazo ttak felett. 1891-

ben Magendorfban lett rabbi. UtAna 1900-ben NagykArolyba

kerUlt. Majd onnan KassAra. HitkozsAgi 4s jesiva vezetAsA-

nek elfoglaltsAga dacAra , nagy irAi munkAt fejtett ki 4s

tobb ArtAkes konyvet adott ki:

pmb Papnj an" ’’man maaa naVna o’KVajn"

"Pm? ’nsw",’"ya sa’*? ,"iTy»'?K mama" — "ynan nxp Vaa

,"Pm? nyaa" "pan aio” ,

wo»ja "?y maa" ,"npian nv>na"

.urn "aan oPy*? p*?n" ,”D , Dn nan", MnaiVan nan"

Rabbi Shaul Brach egyike volt a volt magyarorszAgi

hires rabbik nagysAgAnak, ki a tobbi szentAletU nagy rab-

bikkal egyetemben vezettAk 4s irAnyitottAk a m. orszAgi

orthodox zaidAsAgot a Tajre szellemAben. IrAnyitAsok nyo-
mAn alakult 4s fejlAdbtt az orthodoxia oly bAzissA , amely

biztositja az elkbvetkez5 generAciAk megtAntorithatatlan

hitAt a MindenhatA irAnyAba. A kassai hitkbzsAg arckApAhez
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Egyszerusege p4lda ndlkuli. Sajdt magdt csak egy-

szeriien tanit6nak " nnVo" nevezte. Becsliletessdge felmer-

hetetlen, ha levelet kiildott tanitvdnyaival megvdsdrolta a

bblyeget 4s elszakitotta, nem akarta az dllamot ezzel meg-

kdrositani.

Ajtaja nyitva volt mindenki szdmdra,, ahol mindenki

megkapta mindazon gydgyitd, vigasztalo , anyagi segitseget

vagy feleletetp amelyre szuksdge volt. Egy alkalommal a

Cidik "'ntt© ’nwp" (ahogyan kiadott konyvdt hivtdk) egy

rokona lednya nagyon beteg lett 4s a kezelo orvos lemondott

rdla. Kesdbb odr nem akartaeaz orvos a beteget megldtogat-

ni, azzal; hogy ugysem tud segiteni. Bdnatdban a rabbihoz

fordult s hogy mitdvo legyen? Kiontve a fdjdalomtol megtort

szivdt.

- Menj haza„ most irtam, hogy a Mindenhat6 teljesiti

szolgdjdnak kdrdsdt, menj hdt s a lednyod meggyogyul ! -

Gyorsan hazasietett 4s lednydt az dgyban iilve talal-

ta„ eg4szs4gesen.

Tanitvdnyai 4s Bdlbdtemjai apakent tiszteltdk, ki

mlnden idejdt a tanuldsra 4s tanitdsra forditotta. Csoddla-

tosak voltak 4s tiszta meleg szivbdl fakadtak a hit megmd-
slthatatlansdgddrt kifejtett harcai , amelynek el4r4s44rt

nem ismert iddt 4s fdradtsdgot.

A Mindenhat<5 szent nevenek nagysdgddrt 4s annak
elismerdsddrt harcolt eg4sz 4let4n keresztUl.

Konyvei a Tajre naggyd t4tel4vel 4s 4rt4kes szent

magyardzatokkal van tele az "o’aa *?y max" "Ovesz el Bonim"

a perek magyardzatdra irt kbnyvdnek eldszavdban "nmpm"
az elkovetkezd messidsi iddkrdl ir. Torekenysege dacdra 6-

ridsi erdvel rendelkezik, ha a Tajre az igazsdg megvdddsd-
r51 van sz6. Egyik 4vben "min nnam"alkalmdbdl felelStle-
nek meg akartdk zavarni az imarendjdt, akkor mdr gyengdlke-
do volt, de oly hatalmas elszdntsdggal indult a megzavardk
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HArAv ivrahAm JAnkev Roozy*^ tiki apy* dhuk am

Nagy Sion, ismert talmudi szemelyiseg volt. Neve

tobb rabbi konyvAben szerepel, kozottUk "pn® ytn"

"paomx ’nns" Veje volt rabbi SragA Cvi

Tannenbaum mezdcsAti rabbi V'sr t .

HArAv AvrahAm ivli Katz Selenfreund ;

na'mBjy’yyT ya ’Van omax am

Rabbi ChAjim Meir Hakohen szollSsi rabbi fia volt.

Hires talmud-tudAs . Aktivan reszt vett a hitkozseg irAnyitA-

sAban. 2 konyvet adott ki. Az egyiket "mas ^o is"

1866-ban c a masikat - ,#omax ms’" 1869-ben.

_ V"st TK~ia *?ix® j^'rim

Nyitran szuletett 1865 SvAt h6 29-en. Gaon. 6riasi

msziresz nefessel, Alete minden mozzanatAval harcolt az iga-

zi megvAltoztathatatlan Tajre szellemeert, semmitol sem ri-

adt vissZp ha cholile valami vagy valahol nAmi kis csorbat
vAlt felfedezni, Nagy JeshivAt vezetett As elszAntsAgAt,
oriAsi szivossAgAt a Tan lismo tanulAsAt belevitte az elbli-

volve hallgatd tanitvAnyaiba , kik rendithetetlenlil kbvettek.

A Tajre tanitAsaihoz ragaszkodva nem ismert semmifele megal-

kuvAst.

TanitvAnya volt Meharam Schlicknek, Smuel Ehrenfeld
As Saul Ehrenfeld V'st szikszoi rabbiknak As egyben kove-

t6juk is. Szent szellemUk kisArte 6ket egAsz AletAn keresz-

tUl.

irmn roai nanVa orn*?
r
n *iy®a ibij f»ax am 1

? in mm
®x ’Vru run in pm 7n mp^san niinn "pa’ya ax® aix® in®npi
vnaa r

n jya*? mp ’Sisa ®x nnpm nvvnya nnyia man*?®

s’? onm iVa-i*? na nn-*n jVxn®* ’-nxa mm nbap . in*nni

jniVnp ,my mm T*yn 'n Vip a bi p om isibs .yj xbi yt

- - o ,>T’a,7n



- 71 -

sorolt nAhAny mindenkire rAillik. "inf oipnn n^ian min”

R. Simon SchArmAn, R. Ben-Cion Bayern, R. Cwi As R,

Majse Schweid, R. Avrohom Doved HArtstein, R. M. Slajme

Hochhauser, R. Majse Libermann, R. Slajme HAkohAn Neumann,

R. Simon Erlich, R. Duved Berger, R. Majse Zsupnik, R.Avro-

hom Brody, R. Majse L. HAsz, R. JUde LAb Goldstein, R.Avro-

hom Lovinger, R. JhUde Arje Wild, R. ChAjnach Elfer, R.JoszAf

Cipszer, R. SmilAl Fischer hitkozsAgi jegyzd, R.L.Wiesenberg

hitkozsAgi titkAr V'st As tovAbb kovetkeznek egymAs u-

tAn a tobbiek.

A kassai orthodox hitkozseg els6 rabbija

Rabbi Mnahe Jururreiaz Q*»ai3V nma a"nnan

a caAcsei rabbi SrAge FAjvis Jungreisz rabbi fia volt V'sr

1842-ben sziiletett CsAcsen, - kivAld nagy amber volt. Szor-

galmas tanulAsAval a balassagyarmati As a pozsonyi jeshivAk-

ban az elsd bocherek kozA tartozott. KassAra 1873-ban vet-

tAk fel fdrabbikAnt, As nagyon nagy tekintAlynek As elismert

nagy rabbinak szAmitott. Egyik nagy vezetSje volt a magyar

orthodoxiAnak

.

1906-ban halt meg KassAn, maga utAn hagyva utddokat

kik a T6ra kivAlAsAgai kozA tartoztak. Fiatal utoda pnx»

R. Jicchok Cvi, t’B’aa Vkid® 'a SmtiAl BenjAndn fUleki
- xaae 'a SrAge FAjjvis nAgrAd berceli rabbik As

vejei f*D»ia .k ,K3na iVo’Vx 'a Elimelech KAhAnA zsadA-

nyi, A. BenjAmin J. gyarmati, rabbi Jhuda Rozner szAkely-

hidi As nain»
r
ai Vwjk amx 'a Oser Ancsl J. mezfikovesdi

.. ., .. ajna
rabbik voltak.

Sabbi *aa pn:r - Jicchok Cvi Jungreisz a
munkAcsi D. Zelczer DAjen volt a veje. Nagy tudAsu rabbi

volt. 1889-ben nyirA-megyeri rabbinak vAlasztottAk, de ap-

ja halAla utAn 1906-ban KassAra hivtAk, ahol nagy odaadAs-

sal vezette a hitkbzsAget halAlAig. -
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szor a Rozgonyiak koltoztek be a varosba. Egy ev utAn, miu-

tan a zsido lakossAg szAma kezdett gyarapodni, megkezdodott

a rendszeres hitkozsegi elet, vallAsi, kulturalis As szoci-

Alis tAren, zsidd iskolAk es jeshiva mUkodbtt, de az ortho-

dox hitkozseg megalakulAsa csak 1871-ben kezdSdbtto

Alapitoi voltak Simon SchArmAn,,Klein, Goldstein,

Lovy csalAdok, mert nem akartak az ott mukodo kongresszusi

hitkozsegben resztvenni.

EzemyolcszAznyolcvanegyben epult az elsd templom

As 20 Awel kesSbb az elobbi helyen a masodik 1901-ben , de

a hitkozseg Allando novekedese miatt a templom kicsinek bi-

zonyult es 1925-ben SchArmAn Simon elnoksege alatt es az 5

kezdemenyezesAre uj templomot epitettek.

Ugyanabban az idoben 3 millids Ck. koltseggel a hit-

kozseg szekhAza Aplilt, elemi iskola es Talmud TorAval. A

templomot es a tobbi epiileteket Oelshlaeger es Beske memo-
kok epitettek es terveztek. . . A hitkozsAgi intezmenyeks

1880-ban alakult a ChevrA KAdisa, 1885-ban alakult a SAsz

Chevre , es a tobbi egyletek "LinAsz HAcedek", "Gemilesz -

Cheszed", "P6el-Cedek", "Bikur Cholim" , "Chevre-SzfArdim"

.

A hitkozseg evi koltsegvetdse kbzel 10 millid , amelynek egy

rAszAt szociAlis cAlok$a forditottAk. A hitkozsAg lAtszAaa

lo„ooo, ebb51 a csalAdok lAtszAma tbbb mint 4ooo.

A zsiddsAg elhelyezkedAses nagyobb rAsze kereskedd,

voltak magan tisztviseldk, orvosok, UgyvAdek, vAllalkozok
As munkAsok.

A kassai JeshivAnak igen nagyszAmu tanitvAnya volt

az orszAg minden reszebdi , de hires volt a "TAlmud-Tajre"

is, ahol a TomArdl szArmazd Rabbi Shmuel Schwartz tanitot-

ta erlech melAmedi msziresz nefessel run's" - V

a kassai As vidAke fiatal talmidjait. A hitkozsAgi tagok As

bAlbAtemok nagyobb rAsze tAlmed chochem elismert emberek

"rmBn’n n’?nn'?'s o®’?" „ NehAz lenne mindannyiukat felsorol-

ni hisz mindnyajan ArtAkes As jd emberek voltak, es a fel-
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el, As tolthet el.

A deportActfban meghalt kassai rokonaim emlAkAre

Liebermarm NAthAn - NAndor felesegerel,, As St Artatlan kls

gyermekevel , Liebermarm Cvi JAkov-Jeno, mindketten kLvAld

emberek, k±k egAsz AletUkben csak jdt cselekedtek, jAmbor,

becsiiletes jd zsiddk voltak, testvArlik Annus-Channa, nem

tertek vissza a deportAcid poklAbdl.

UnokatestvArem Liebermarm Zecharja-HezsS emlAkAre,

ki mAr a hAboru utAn 1960 CheavAn hd 19 napjAn halt meg, a
deportAcid okozta fAjdalmAban, amit az idS sem tudott meg-

gydgyitani. JlJrtAkes ember volt, TAlmid ChAchAm As Ardemek-

ben dus igazi erlecher Jid volt,

Rokonunk R. SmUAl Blumm *?"st Rabbi Eliezer Blumm

fia, ki bolcsesAgAvel As a chochmekbdl Arett moao-

lyAval nea csak a Franck kAvAt, amelyet kApviselt, tudta

felviditani, A TAlmid Chochem mit msziresz Nefes. Legyen

szent EmlAkUk a tobbi sok-sok kassai testvAreink, kik kU-

lonbozd szadista mddszerekkel haltak mArtirhalAlt szent

emlekeivel orokre Aldott...

Kassa a HernAd folyd mellett terUl el. Az bsszlakos-

sAga mAr tulhaladta a 70,000-et. Nagy vAros, regi ApUletek.

RAgi varos muzeummal , konyvtAr, iskolAk. ElAnk ipar As ke-
reskedelem, nagy a vas ipar kereskedelmi As vssuti gdcpont

a kornyAke valamikor kirAlyi birtok volt, 1250-ben ApUlt.

A zsidd hitkozaAg As zsidd telepUlAs csak 1840-ben alakult

As tortAnt, mart eldtte nem lakhattak zsiddk KassAn. Nagy
volt a zsidd-gyttlblet As semmifAle kAppen nem akartAk meg-
tUrni lakdkAnt a zsiddkat, sdt aki 1770-ben zsiddtdl vdsA-

rolt arra az akkori hatdsAgok sulyos bUntetAst szabtak ki
a vAsArldk ellen (a zsiddtdl vald vAsArlAs blintetS caelek-
Any volt). A zsiddk csak a vAroson kivUl lakhattak As csak
engedAly ellenAben lAphettek a vArosba.

A zsiddk fSleg Rozgonyban laktak As csak miutAn hi-
vatalosan megengedtAk Kassa vArosAban a letelepedAst, eld-
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Kassdn volt sajnos a Kuruc laktanya , a sdtor tdbor ,

a teglagydrak ahonnan benniinket 4s draga hozzatartozoinkat

elcipeltek, ott aimak a vdrosnak rideg, hdldtlan falai ko-

zott jajgattak es sirtak, 3zenvedtek fogvacogtatva drdga

hozzdtartozdink ott a hires Kassa varosdban mutatta meg bd-
torsdgdt Endre L4szl6 jobbkeze Pohl, ott mutattdk meg el5-

szor, hogy mire kdpes az emberbdrbe oltoztetett szadista

csenddrseg es rendSrsdg, akiket arra oktattak, hogy hogyan
kell drtatlan embereket sanyargatni, hogyan kell vedtelen
embereket marhavaggonokba gyomoszolni etlen-szomjan es le-

veg6 ndlkiil kinozni.

Ott Kassa kozeleben, a Hidasnemeti kemelhdritoban

a kozepkor kintabordban sinylddtek emberek pus ztin csak a-
z4rt, mert zsidok voltako A masik szempont, amiert ezen em-

lekezest irom es taldn rdszemre ez az elso szempont is,

drdga rokonaim szent emleke, akik Kassdn eltek, epitettek

a vdrost 4s reszesei voltak a valldsos zsiddsdg brok sz4p
tdnykeddseiben. Rokonaim, kikre bUszk4n dllithatom, hogy
erle chsdgukkal , szivbSl fakado valldsossdgukkal, 4s szer4ny
pdldds dletukkel beirtdk neviiket a valamikor dicsdseges

Kassdnak jotevSi koz4 tartozott nagybatydm R Majse

Liebermann V'xt , nagyn4n4m Bliime-Berta Liebermann n"y
sziil. Schapira 4s csalddja, kiknek j6 szive nem csak a ter-

jedelmes csaladjdt segitette, de cseh korondk 4s pengSk tiz-

ezrei mentek olyan helyekre titokzatosan, ahol arra szuksdg
volt. Ezen szer4ny 4s m4gis sokat eldruld a kassai hitkoz-

s4gr61 irott megeml4kez4st az Ok, Gyermekeik 4s hozzdjuk

hasonld sok-sok kassai zsid6 Testvdreim eml4k4re irom, hisz

a vildg minden reszdbe eljutottak a kassai zsiddsdg 4rt4kes

t4nyked4s4nek, alkotdsdnak 4s a viruld kassai hitkozsdgnek
szikrdi, amely Kassdt 4s zsidd lakdit fogalommd tette.

Kassa Kosice, vagy Kdsso ott van manapsdg minden

zsidbnak - m4g ha nem is az a szulShelye - de sziv4be van

v4sve, minekUnk pedig, Kassa melletti kis hitkozsegeknek em-

l4ke zntink kell Kassdra, amikor 1944-et irt a tortdnelem 4s

arra a Kassdra, amikor a valldsos zsiddsdg a T6ra nagyjai
oly szdpeket alkottak, ami benniinket is biiszkesdggel tbit
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ElhelyezkedAaUk egyes csoportokban

:

MezdgazdaaAgban 1920-ban 224 fArfi 64 n6

Iparban 405 fArfi 106 nd

Kereskedelemben 500 fArfi 129 nd

Mezggazdasigban : 1 volt nagybirtokos looo holdon felul,

19 kozApbirtokoa , 16 gazdAlkodo 5o-tdl loo holdig 4s

loo-an 5o holdon alul.

ErtelmiaAgi megoszlAs: GazdasAgban 12 fArfi

Iparban 13 fArfi

Kereakedelem30 fArfi

Allami

tiaztviaelS 7 orvoa

lo UgyvAd

4 tanitd

3 aziilAaznd

3 Allami tiaztviaeld

*******

KASSA - KOSICE -

Nem volt azAndAkomban Kaasa nagy Aa tiazteletteljea

hitkozaAgArdl imi, nagy hitkbzsAg dicadaAgea multtal, sok
alkotAasal Aa kivAld emberekkel tell, de a bennem Aid tisz-

teletteljes ArzAa mAgis azt diktAlja, hogy nem szabad Abauj

Torna megyArdl imi anAlkiil, hogy a nagy hitkozsAgrdl Aa

volt megyeszAkhelyrdl hallgatni. Meg kell emlekeznem rdla,

habAr KasaArAl aokat, egy teljea konyvet lehet imi A8 An
azt rAbizom surra, ki a Kindenhatd aegitaAgAvel feltArja
majd az utAkor azAmAra Kassa zaidA vonatkozAsu tortAnetAt,
TalAltam kAt szempontot, ami volt Abaujiakat Aa kiilonoskAp-

pen engem o8zekot HaasAval.
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nagy, meg be nem nepesitett terulet van, a legnagyobbat

nagy erdo valasztja el a varostdl, lakdssAganak szama 14ooo

( tizennAgyezer)
, tobb temploma van, szAp epuletei, nyomda,

kfiedenykeszitSi hiresek papir, puskapor gyar, nagy forgal-

mat bonyolitanak le borbdl As termenybol, melyet az egesz

videkrdl ide szAllitanak. .

.

Szikszdrol is ir mint nagy kozsAgrdl. Az osszlakos-

sAg szAma 5000, a zsiddk szama 850 lAlek, egy nagy temploma

As egy kis temploma van, hires AllatvAsAr es az orszAgos

vAsAr negy napig tartott, termekeis buza, kukorica, gyumdlcs,

szdlld es jd legeld.

Szantordl amelynek lakossAga 6000, a zsidd lakossAg
szama 1000, a hegyalja lAjiAnAl terUl el. Hires a borArdl,

amely a zsidosAg fo megelhetese, nagy temploma van As isko-
lAja.

Goncz, Gonczruszka, Porrd As Encs hitkozsAgeit is

megemliti

.

1941-ben HidasnAmetiben lAtesitettAk a hirhedt kAm-

elhAritdt, amirdl kulon kivAnok megemlekezni.

Rovid ismertetAs Abauj megyArdls

Abauj megye tertllete 1670 nAgyzet-kildmAter. Az

osszlakdssAg 1930-bans 92,000. Ebbdl a zsidd lakossAg 476o.

Folydi a HemAd As a Sajd baloldali Aga. A Sajd maga is

DobszAnAl Arinti Abauj megyAt, a BArsonyos ami a HemAdba
folyik, a fold szine, dombos a hegyalja, egyes lAncolata

elAr SzAntd irAnyAba, ahol kivAld szolld terem. Foldje ki-

vAld fekete fold. Hat jArAsa van: szAntdi, szikszdi, encsi,

gonczi, tomai.

8 nagy kozsAggel As 131 kiskozsAggel rendelkezik.

A zsidd lakdssAga 19lo-ben 48oo, 92o-ban 4455,
194o-ben 5ooo, KassAn kivtil.
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toztak eleinte a csalAdtagok hAzasulAsAt es csak az 1867

utAni emancipAcid "egyenjogositd torveny” biztositotta a

vallasegyenldseget es juttatta az abauji zsidosagot is tel-

jes szabadsAghoz.

KassAn magAban ami az elsd haboru kitoresdig a megye

szekhelye volt, 1840-ig nem lakhattak zsidok, csak esetleg

Atutazoban. Azok, akik a vasarokat latogattAk vagy vasarra

erkeztek, Rozgonyban laktak es ott sokan le is telepedtek,

es ezekbdl keriiltek ki kesobb az elsd telepesek Kassan.

A negy anyahitkozseghez kozel szaz kiskozseg (falu) tarto-

zott, amit a rabbik elosztottak (golel) hitkozsegek szerint

es a RabbisAgok gondoskodtak vallAsi szuksegleteikrol. Pal-

vakban elszorva egy, ket vagy ndhany csalAd, kik nehez ko-

rUlmAnyek kbzott, gazdalkodassal vagy kis szatocs uzlet ve-

zetesevel tartottak fent magukat. Az 1800-as evekben Abauj

megye 28 kozsegeben eltek elszdrva zsidok. A foldesurak,

kiknek foldjeik irAnyitAsAban es gazdasAgAban resztvettek

elddeink: Szikszd: CsAky, Perenyi, Szanto : Brettenheim,

Grbnczj CsAky, Gonczruszka: Zsombori, Barcay, Rozgony: Ka-

rolyi, Menczer, Dessemffy, ZsadAny: Pecsy, OrbAn, Zsujta:

Balogh, Korniss, Szinna: Pataky, Marjassy, OrAnyi, Mera :

vitez FAnyi , KorlAton: Szepessy es TeglAssy. Abauj teriile-

ten levd papi birtokok az egri kaptalan tulajdonat kepeztek.

Az 1800 evekben mdr hivatalosan megengedte II Jozsef
csAszAr a zsidok letelepeddsdt. 1850-ben alapitotta meg
Dr. KAn DAvid zsidd orvos az Abauj megyei orvosok es gyogy-
szereszek egyesiiletet. A megye szdkhelye 919 utAn Szikszd

lett, ott voltak a megye magasabb hivatalai es hivatalnokai

.

A 110 ewel ezeldtt Lembergben ,egjelent "Svile

HAolAm" cimU kbnyv AvrahAm Mendel szerkeszteseben, amelyben

foglalkozik az EurdpAban Aid zsiddsAg helyzetevel es geog-

rAfiAt is kozbl, foglalkozik Abauj Toma megyevel is, irja

foldrajzi fekvesAt es roviden ir a helysegekrdl is. KassA-
rdl irja:

"A HemAd partjAn terlil el. A vAros kozeleben hArom
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r<5 nehezsdgeketo Mindezeket vallaltdk generdcidrdl generd-

cidra, apdrdl fiura azallt a torahu orbkadg kivdld Rabbik

irdnyitottdk hitkozaegiik da a zsiddadg hUsdgesen teljesitet-

te dllampolgdri hiisdgdt az diet minden vonatkozdsdban kivdve

rdsedt, rdazt vettek az dllsun igazgatdsban, a jog szolgdlta-

tdsban, da egdazsdg fejlesztdseben da megvdddsdben oroszldn-

rdszUk volt* A zaidd orvoaok hliadge pdldandlklili , tdvolsd-

gotp idojdrdat;, djszakdt nem iamertek ha beteg gydgyij tdadrdl

volt azd

.

De az embertdrsi hliadg kiadrte 5ket mint mindendtt

a amikor gytilolet azele jdrta az orszdgot, az utolsd perce-

kig igyekeztek teljesiteni azt, amit semmi ndp fia nem tett

volna, a zaidd fdrfi da a zaidd asszony a pokoli szenvedte-

tds kozepette is megtartotta emberi voltdt - Mtt, bizott ds

remdlt egy jobb jovd eljdveteldben.

******

ABAUJ MEGYE ZSIDdSlGc^NAK TORTENETE

Abauj megydben a XVII szdzad kbzepdn kezdtek csald-

donkdnt gyiilekezni a zsiddk. A harmincdves hAboru utdn nd-

metorszdgbdl II Ferdindnd kirdly idejdben szdmUzott zsiddk
vdndoroltak oda kozel 60 esaldd, majd a szdzad vdgdn Len--

gyelorszdgbdl vdndoroltak nyugat feld ds tdbbek maradtak ds

kozdttbk Rabbik is, fdleg Szikszdn, Szdntdn, Torndn, ds

Gdnczon, kdsdbb 1850-ben alakult a forrdi ds kesdbb az

encsi hitkbzsdgek*

A hitkozsdgek ndhdny csaldd letelepeddse utdn meg-
alakultak, intdzmdnyeket alapitottak ds elkezdtdk megazer-
vezett dletiik folytatdsdt. Az elso iddben a fbldes-urak

birtokain vdgeztek kuldnbozd kisegitd ds uzletszertt munkdl-
koddst ds szemdlyi biztonsdgukrdl is ok gondoskodtak. Magas
adokat fizettek es szabad-mozgasuk korlatozva volt° korla-
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Abauj Torna varmegye ZsiddsAga !

Abauj Toma megye zsiddsAga az orthodox zsiddsAg e-

gyik legdicsdsAgesebb kozSssAgAhez tartozott, ahol a Tdra
szent szellemet a megvAltoztathatatlan eredetisegeben uj

szokAsokkal gyarapitva mentsvArkent oriztAk As abban a szent

szellemben epitettAk fel AletUket, szorgalmas rmmkA a»V-

kal, driasi embertarsi szeretetben a polgArtArsainak As a

vidAk felviragoztatAsAra As a hit-Alet fejlesztAsAre As gyer-

mekeik nevelAsAre szentelve egAsz AletUket. A megye 1919 d-
ta kAt rAszre oszlott, amikor KassAt As vidAkAt SzlovAkiAhoz

csatoltAk As lecsatolva Toma megyAt, Abauj megye szAkhelye
SzikszA lett. A foldrajzi vAltozAs a hitkozsAg AletAbe sem-

mifAle vAltozAst nem jelentett, mert minden hitkbzsAg a Hab-

bijAnak vezetAsAvel a vidAki kis kozsAgekkel egyettesen dri-

Asi msziresz nefessel drizte As vAdte az dsi szikrAt As fej-

lesztettAk a vallAsos hitkozsAgek AletAt.

Tobb mint 400 Ave , hogy AusztriAbdl As CsehorszAgbAl

idevAndorolt zsido csalAdok leraktAk a hitkozsAgek alapjait,

mint els5 telepesek viszontagsAgos , lealAzd korUlmAnyek ko-

zbtt vetettAk meg lAbaikat az Abauj-Toma-i ugaron, ami ak-

kor kizArAlagosan a mezdgazdasAgra, As AllattenyAsztAsre

volt beAllitva a fSldes ur As cselAd rend alapon, amikor a
cselAdsAg rabszolgakAnt szolgAlta a kUlonbozd nagy birtokok-
kal rendelkezd grAfokat As az odatelepedett zsiddsAg segit-

sAgAre volt a parasztsAgnak, hogy dnnAlldsithattAk magukat
As kiApitettAk az driAsi fontossAggal bird As az orszAg Ale-
tAt el nem kApzelhetd kereskedelmet, amely nelkiil nem lehe-
tett volna a komyekezd lakdssAgnak lAtjogosultsAga.

A zsiddsAg kAt fontos tAnyezdt vAllalt magAra, fel-

vAsArolta a mezdgazdasAgi termAkeket As ellAtta a lakdssAgot

az Alet minden vonatkozAsAban szlikseges kereskedelmi As ipa-

ri Agakkal. A zsiddsAg a mindennapi nehAz munkAlkodAs mellett

driAsi sulyt helyezett hitkbzsAgAnek fejlesztAsAre, amelyet

driAsi odaadAssal vAgeztek, idot, pAnzt As fAradtsAgot nem

kimAlve, templomot Apitettek, intAzmAnyeket lAtesitettek,

iskolAt, jesivAt Allitottak fel, magukra vAllalva a vele jA-
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Dr&'a Testverem Szeretett

DrAga Pia

A szentAletli fiatal korAba

elragadott JUdelenk

Kosztelitz Jhiide GAvriAl

(Gyurika)

SvAt h6 21-An 1964-ben

BnA-BrAkban

wnpi p’nx mp’n »ninit fa

oj’s 'p®» fa bx’naa min’ an

*r”awn oaw Ra x»V»oip

pna- » a a

y»piXT

Unokahugom

Helen Liebermann Eechl Dvajre

(Marika)

KiszlAv hd 18 napjAn 964-ben

JerusAlAjimban

mp’n ’Tin na

n»nar 'a na mian *>apn

b"

p

fonay*^

*i"a®n iVoa n"’

o»V«nv

UnpkabAtyAm -jp*n »vn fa
Herczog Majse Eliezer (Peri) aism »a*na fa -vtp 9V« nwa 'n

TAmuz hd 9-An 1966-ban y? i"aBn rian 6
Istambulban

UnokabAtyAm

Herczog Hora JAkob (Jend)

ChesvAn hd 3-An 968-ban

PArdAsz Chana

*ip»n nn fa

V"t aisnn ’a-na fa apjn
r
n

n*a®n p®n 'a

nan - o*na

UnokabAtyAm np’n nn fa
Schwartz/Szmetana/AvrahAm/^rpAd/ ynw Vxiav fa onnaa'i

TAvAsz h<5 27-An 970-ben y*r V*wn naa ' td

Tel-Avivban a» 3K=*?n

HnokabAtyAm
Spiner JAkov JoszAf (Jdzsi)

Elul h6 3-An 1970-ben

PetAch-TikvAn

np'n ’in fa

na’Bw *i.tp’Vr fa *|oi’ app»

^"®n 'a

mpn - nns

.n • •) eS • 3 « D na*avn »aaa baa naiaa nniaa xxan
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A MINDENHATtf SZENT AKARAT^BdL ELHAliLOZOTT DRAGA ROKONAIM

EMLEK^RE.

0rc5k emlekUl ! "dVw "dtV*

•”®si ’^y hdewki ny h-dtk n*?K m dh"

MegemlAkezAs azon felejthetetlen emlekii szeretett

hozzAtartozAim szent emlekere , kik mAr a veszes id6k utAn

adtAk vissza hAfehAr lelkuket szentsAgbe As tisztAn, klilon

bozo helyeken TEREMT<3JUKNEK

:

Szent emlAkiiket generAciArAl generAciAra az igazi

megvAltAsig nagy As soha el nem mulA kegyelettel Arizzlik.

D’p’is "uw oyi D”nn Tnxa mms Drprwsi nip’nn"

" \ n k liy patp nvipisi
Az <3 lelkuk vetessAk fel az orok AltUek kotelAkebe,

a tobbi jAmborok lelkeivel egylitt. Kik a Kennyei boldogsA-

got Alvezik Amen.

Nagy-bAtyAm;

Spiro NszAnAl(NAndor)

szivAn hA 3 napjAn 948-ban

SzikszAn

*»p»n »in
Vt kvbw Vk*i»» 7 a Vkjiu 'i

n”»®n 71*0 'a

xop'o

Unoka-bAtyAn

:

Dr.Spiro ChAjea Nuszn(SAndor)

SvAt hA elsA napjAn 956-ban

BAkAscsabAm

ip’n nn 7a

apy» »as 't 7 a 703 o»’n '*1

T**B»n earn 'k ^h t kvbo
na'xvpa

Nagy-nAnAm: mp’n »rnn
ozv.Hollander MArkosznA(Sarolta) on*iax '*1 na noVn®

Budapesten o»B**naa

UnokabAtyAm np’n *in 7 a

Liebermann ZchArje(RezsA) Vt 7mya’V awn '*»
7 a imar r

t

TAvAsz hA 21-An 1960-ban l"wn nae x"a
Tel-Avivban a»ax - Vn
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beszAlnek dacosat, hivalognak mind a jogtalansagot elkovetdk.

Nepedet Orokkevalo „ elnyomjAk porig es broksegedet sanyargat-

jAk. Ozvegyet 4s idegent megolnek, es arvAkat legyilkolnak.

Es mondjak nem lAtja az drok es nem veszi eszre JAkob I.tene.

Ertsdtek meg ti tudatlanok a n4p kozt es balgAk, mikor fogjA-

tok mAr belatni. Ki a fulet ulteti helybe, nemde csak hallja,

ki a szemet alkotja, nemde csak latja. Ki feddi a nepeket,

hogy fenyiti 9 ki megtanitja az embert tudAsra? Az Orokkevald

ismeri az emberek gondolatait 9 hogy azok semmik, Boldog az

a ferfi kit megfenyitettel, drok tanodbdl tanitottAl. Hogy

nyugalmat sserezzen neki a baj napjaitolj mig MEG^SATIK a
gonosznak a verem. Mert nem veti el az Orokkevalo a nepet
es orokseget nem hagyja el. Mert az igazsAghoz visszater a
jog 4s utAna mind az egyenes szivUeko Ki kel fel mellem a
rosszakardk ellen, ki All mellettem a gonosztevok ellen.

Ha nem lett volna az Orokkevalo segitsegemre, keves hijja,

lenn laknek a siri csendben. Ha mondottarns megingott a lAbam,

szeretd a Kegyed, Orokk4val<5 „ tAmogatott engem. Ha szaporod-
nak gondjaim bensdmben a Te vigasztalAsaid felviditjAk lel-
kemeto Tarsulhat=e vAled a veszeknek tronja, amely a bajt
tdrvAnyen felettivA teszi? Csoportosulnak az igaz lelke el-
len 9 az Artatlanul kiontott vert mondjAk ki gonosznak» Es az
Orokkevald lett n4kem magas varam 4s I.tenem - mened4kem
szirtje. VISSZATERITIK REAjUK ROSSZ TETTtjKET ES GONOSZSAgOK -

BAN MEGSEMMISITI 6KET AZ ORQKKEVALd ISTENtM Amen.

* * * * *
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lekedete csak az Agbe jut, Elotte nyitva az egi hatalmassAg

As titokzatossAg, de a foldieknek 4s azok gyerekeinek nem

jut beldle ~ "o*?iy ny 33*71 13*7 niVasm"

De azon szentek, kik nyiltan gyakoroltAk a Minden-
hat6 dicsditAsAre 4s szolgAlatAra szent tAnykedAsiiket, tani-

tanak 4s megaagyarAzzAk 4s megvilAgitsAk odaadasukkal a
tradicidhoz val6 szigoru ragaszkodAst s szabadon gyakoroljAk

a zsido vallAssal jAro osszes tAnyeket, a gyermekeik 4s hi-
veik lAtjAk onzetlens4giiket 4s a micvok irAnyAba kifejtett

szeretetiiketj megvilAgitjAk az utat az Egi szolgAlathoz,

cselekedeteikben 4s cselekedeteikkel kifejtett f4nyben be-

vilAgitjAk a JosAgos Mindenhatd szent TronAsAt a Jo-Teremto

Aladassek szent Neve oromere , sajAt ordmAre , amit tanitAsA-
val 4s utmutatAsAval elert, a gyermekei, a foldiek 4s az u=
tokor oromAre. - o’ai’Vy'? nn^a 0 * 33*7 RtT»*3 o*?iyV Kn”3
- Kellemes a vilAgnak, a gyermekeinknek , az Egieknek 4s

a foldieknek. -

A mi szent rabbijaink 4s tanito-mestereink azon
szentekhez tartoztak, kik tanitAsukkal 4s viselkedAsukkfel

beragyogtAk azt az utat, amelyen mi 4s gyermekeink 4s uno-
kAink haladnak 4s haladni fognak olyan formAban, hogy tani-
tAsuk 4s viseltedAsiik p4ldak4ppen Allanak eldttiink, hogy
mAltdak legyUnk HozzAjuk, kik szentek voltak 4s drkodnek
felettUnk a JdsAgOs szent Trdnusa eldtt,

ZchliszAm jogAn 0l4nu!

tt A megtorlAsok I.tene orokkAvald, a megtorlAsok

I.tene jelenj meg! EmelkedjAl birAja a foldnek, hAritsd

vissza tettuk a kevelykedokre „ Meddig fognak a gonoszok 6

OrokkAvald ,
meddig fognak a gonoszok orvendezni. Omlengenek,
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nek. Igy magyarAzza n"nbbXT tbyan w”nnn fuun am
Rabbi CAdik VkAdAs Solem RokAch a Belzi Rabbi V'pist

Irva van a TAraban "obiy iy nnabi u 1
? nibaim '*ib nvinoan"

"A titokzatossAg a MindenhatAnAl , az emberi szem lAtomAs

nAlunk embereknel As gyermekeinAl "orokkA" a szenteletU (cA-

dikoknak) jamboroknak ket fele fokozata lAtezik, egyik fAle

CAdik, ki a szoba 4 fala koze zArva koti ossze magAt a Jo

Teremtdvel a Mindenhato irant Arzett AriAsi szeretetet ugy

gyakorolja, hogy azt senki ne lAtja, jo cselekedeteket, mic-
vAkat is titokban koveti el, hogy ne tudjAk As lAssAk a JA-

sagos irAnyAba kifejtett tenykedAserdl.

A mAsik fokozat, amikor a CAdik nyiltan cselekszik

hirdeti As tanitja a szent TAra igeit, szabadon vegzi es mu-

tatja a micvak irAnyaba kifejtett msziresz nefesAt, lAtjAk

oromteli kifejezesAt es szokAsait minden neven nevezendd

micvenAl es a Mindenhato NagysAgAt kiemelni akaro igaz tisz-

ta sziwel vAgzett Avajdesz hAkajdesnAl szent munkAnAl „

A kUlonbseg a ketto kozott, az elsA ki titokban cse-
lekszik, bsszekbtotte magAt a JosAgos MindenhatAval As hiisA-

gesen szolgAlja az Urat, de megvonja a kulvilAgtAl As elzAr-
ta cselekedetAvel, hogy tanuljanak a Mindenhato iranyAba ki-
fejtett szolgAlataibAl, hogy lAssAk a tobbiek, hogyan esele-
kedett a szent.

A mAsodik, aki nyiltan vAgzi szentsAges munkAjat, lAs-
sAk a tanitvAnyok a hivek, hogyan As milyen odaadAssal As

szeretettel tekint minden micve elA, mily boldog brommel As

elAkAsziilettel vArja, hogy eleget tegyen a szent TAra paran-
csolatainak, raily ujjongAssal tanitja tanitvAnyait As adja
At mindazt, amit o is elodeitol kapott As a tanitvAnyok As

hivek tovAbb adjAk az elkovetkezS nemzedAknek As gyermekeik-
nek ugy, ahogy azt a cAdiktAl lAttAk.

Igy magyarAzta a CAdik tovAbb ia»pbit 'ib rvnnoan

Az, aki a JosAgos MindenhatAt titokzatosan egyediil

a szoba falai koze zArva dicsoiti, magasztos ezen szAp cse-
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Rabbi HC. Tajvije Schweiger, Abauj Szinai
V'xt nya'”'nB 'aiB aan

4s a tobbi szenteletU rabbik, kik Kidus HAsAmArt AldoztAk

fel draga eletuk:

Tanito mestereim, nagy rabbijaink;

Rabbi Hagaon Smuel HAlevi Auszterlitz , Miskolc

V'xt M^n ptnBOMK Vkibb piun aan

Rabbi Hagaon Jankev Majse Deutsch, SzAntA

V'st ®B»in nwa apy» pRan aan

szent emlekere , kik nem a sanyargatAsok kozepette, de azt

megelAzA As az utAna kovetkezett lelki tusAk As fAjdalmak

kozepette leheltAk ki drAga szent lelktik. uPy pn omar

DrAga rokonunk, a megboldogult ApAm V’ t As az An

Tanitomesterem szent emlAkAre, ki szentsAges AletAt dicsA-

sAges alkotAsok As tanitvAnyok ezreinek a TArAra valb tani-

tAsa kozepette, itt a szentfoldon, nagy tisztelettel kortil-

vAve fejezte be, szentsAgben As cAdiki tiszta&Agban As meg-

adatott nekem az a tisztelet, hogy utolsA Aveiben "Szent

kezeire vizet onthettem" (onzetlentil szolgAlhattam) 970

NiszAn h6 4-An kisArttik fel JeruzsAlen.be az " o’nm an "

olajfAk hegyAre a HAr-HAbAjisszal szembe nyughelyere.

Rabbi HAgAon JoszAf Jajna Cwi HAlAvi "Isch" Horovitz V"st

Hunszdorfi: Prankfurti rabbi

VpisT pamm M*?n *ax nai* *|oi» »aa p’axn pRan aan

ni)nnxn o» 3Ba mix ’BBDfr »jr 'a V'st »ata aiaas npax ’aaia

Paa »j»ya »n»Rai a’amBni oiBiapn vn* Vy cpd »nps»i

nxa rV bub ’a aun *?y nPyn’? pm aRB 1

? pa aBR irwiap

psnoD '»m naina bsu m»nnV >aa pa »»Ban oViya nun’’?

y’t . aay’Bn

A szent TAra irja NoAchnAl - "ru "pnnn o’ppR rot"

"A MindenhatA utjain haladt NoAch".

A MidrAs mondja -nn’? Rn”3 o»aa^ Rn”i oPyb ttn”3
o’ai’Vy 1

? «n”J D’jm
kedvAre a vilAgnak, kedvAre gyermekeinek, As kedvAre a fold
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nyozza, rogton elveszti hivatalAt. Ennek a szent kozosseg-

nek szellemeben 4s hozzavalo ragaszkodAsban 4ltek 5k generA-

ciorol generAciora, eletrik vAgAig, soha percfe sem meginog-

va.

Szent emlAkijk hallhatatlansagAert az orthodoxianak

megvaltoztathatatlansAgaert vivott szent Eletuk emlAkAre

ajAnloa ezen dokumentAris sorokat orok emlAkUl.

TANITO MESTEHEIM ES RABBIJAINK SZENT

EMLEKERE !

Ok kik utat mutattak, tanitottak 43 jo 4s sz4p pAda-

val jartak elSttunk, neveltek engem 4s mindannyiunkat , hogy

mi azt tovabb adjuk megmasithatatlanul Gyermekeinknek

!

Rabbi J4nkajv Josz4f HakohAn Fuchs (Fuchks bAcsi)
y»ST opis jnan *|ov» apy»

Rabbi Lipe Gottlieb
V'st a^im kb'V

R. ZeAv Weinberger (Vilmos)
V't mmam a«t '*i

Rabbi HG. vHAcAdik M4ir Jehuda FrAj
y'st min’ -i»ko 'sn jitun am

NagysurAny, rAbbi hAcadik LAjjbis Jungreisz
V'st t”U3i’ w»a»V pmxn am

Rabbi Hk. Jichok Ajzik KAhAna,Forr<5 y'xT
tuna p’f’K pna' pmxn am

Rabbi hAcAdik HenAchem TAnnenbaum, Toma
V"st o'lajyjjyo omo pnjn ana

Rabbi JechezkAl SrAgA Citrom, Encs
kii» VapTH’ pttan am

Rabbi HC. Nuszn HAlAvi Jungreisz, HemAdzsadAny
V*xt T'»nan» »iVn jna am

Rabbi HK Majse Tannenbaum, Szepsi

y*ST o'naayjjyo rron ’an ptun am
Rabbi Jehttde Lowy, Szini . „ .

y’st ’I'm min’ 71 tun am
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volt 4s nAmetiil beszAlt. EllenkezAkre talAlt, kozottiik

rabbi Hillel veje rabbi AkAvA JoszAf SchlAsinger, a "Lev

HAivri" szerzAje.

A szakadek az orthodox 4s a reform hirdetdk kbzott

Athidalhatatlan lett 4s 1868-ban osszetilt kongresszusi szer-

vezet, amely az eg4sz magyar zsidAsAg szAmAra volt hivatva

egyseges szervezetet lAtesiteni 4s az ott tervezett 4s az

ott hozott szabAlyzatokat 4s hatArozatokat az orthodox hit-

kozsAgek megbizottai nem fogadtAk el.

Az 1870-ben a mArcius 18-4n osszetilt orszAggyiilAsi

k4pvisel6h4za a kovetkezA hatArozatot hozta:

"Tekintettel arra, hogy ellenkezik a vallAsszabad-

sAg elvAvel, hogy egy vallAskozbssAg tagjai a tobbsAg hatA-

rozatAval kAnyszerittessenek hozzAjArulni egy elveikkel el-

lenkezA szervezethez" Pauler T. az akkori kultuszminiszter

azonnal rendeletet bocsAjtott ki, "amelynek 4rtelm4ben a

hitkozsAgek nem kAnyszerithetAk a kongresszusi szervezet

elfogadAsAra. Majd kirAlyi felhatalmazAs alapjAn 1871-ben

megjelent az orthodox autonAm hitkozsAg Altai beterjesztett

alapszabAlyzat a "HITTORV^NYHtj" zsidA hitfelekezetek szAmA-

ra. A magyarorszAgi orthodoxiAnak az lett mindenkor az a-

lapokmAnya.

Ezt egAszitette ki az 1905 4vi 102, 284 az . rende-

let, amely "a magyarorszAgi autonAm orthodox hitfelekezet

orsz. k4pviselAs4g4nek 4s kozponti irodAjAnak szabAlyzata-

it kozli. A hitkozsAgek onnAllA testiiletet alkotnak, a
szabAlyzat kimondja, hogy a "SULCHAN /RUCH"-ba iktatott

hittorvAnyek 4s szabvAnyok megcsonkithatatlan zsinArmerte-

kiil szolgAlnak a hitfelekezet 4s a hitkozsAgek minden val-

lAsi hitgyakorlati 4s szertartAsi tigyeire nezve, az ortho-

doxiAhoz tartozA hitkozsAgek alapszabAlyai ennAlfogva nem
ellenkezhetnek a SulchAn Aruch szabAlyaival . Az olyan hit-

kbzsAgi elAljArA, vagy bArmely mAs tisztviselfi, ki nyilvA-

nosan a hitkozsAg intAzmAnyeinek vagy szokAsainak a SulchAn

irucchal bssze nem egyeztethetA megvAltoztatAst inditvA -
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nem elleneztek sohasem a nagy rabbik a vilAgi targyak tani-

tasAt* csak az volt a fontos p hogy a tanito an nairc time

legyerip I 0 fel5 As egyenes karakter* Az akkor rabbikhoz tar-

toztak rabbi E 0 Rokach P rabbi A. Lichtenstein* rabbi Jir-

mijAhu Lovy es fia rabbi JoAb c A ChAtAm SzofAr* ki minden

embert szeretettel fogadott* de ha latott egy embert 9 kinek

szive azArt dobogott* hogy mindent leromboljon* ugy minden

erejevel harcba szAllt elleneo

Rabbi Hilel Lichtenstein beutazta az orszAg minden

nagyobb helyet es meggyozS ArtAkes beszedeiben felhivta fi-

gyelmet a hitkozsegi tagoknak a reformokkal jArA v@szAlyr@ 0

Felkerte a hiveket 9 hogy tartsak magukat tAvol az idegen

eszmektolo 1865~ben kezdemAnyezAsAre a szikszdi rabbi Hilel-

nek NagymihAlyon az orszAg nagyjaibcl gyulAst hivott ossze

26 nagy GAon reszvetelevel tanAcskozAsra 9 hogy hogyan trud-

jAk megakadAlyozni a R c torekvAseit* A bevezetdt rabbi Lich-

tenstein tartotta* ki 6riAsi beszAdben, tele Arvekkel As

megrazo meghatottsAggal kelt ki a R* vezetSk ellen* kik a

zsido torvAnyek As szokAsok megvAltoztatAsAval* megvAltoz-

tatni As kiszakitani akarjAk az 6si megvAltoztathatatlan

zsidA vallAsto Tin nayi 12ns micas did o»mn oration
m v^nn 1

? nsaan-n^a pja mm n> 3 ana

o
ffmnm

/

Es a rabbi-gyiilekezet hatirozatot hozott pszak-din

gyanAnt, amit magukra vettek 4s gyermekeikre 4s amihez csat-

lakoztak alairasukkal a tobbi kozel 100 rabbi is;

Tilos a jiddis nyelven kivlil mAs nyelven a templom-

ban besz4det tartani. - Tilos olyan templomokban imAdkozni

,

ahol a blemer nincsen a kozelben, - tilos esklivot templom-

ban csinAlni -- tilos az eldimAdkozdnak 4s a korusnak speci-

Alis sapkAt vagy ruhAt viselni. TiloB barmilyen szokAst meg-
vAltoztatni. Ezen hatarozatot elkilldtek az osszes hitkozsA-

gekhez

.

A RabbitanAcs hatArozatanak oriAsi visszhangja volt.

A szikszordl pozsonyba keriilt rabbi Fiscbmann kivAld szonok
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terjedt } hogy ne hallgassanak az uj eszmek hirdetoire, ha-
nem szemeikkel tekintsenek az elkovetkezd jovdre.

A Rabbik enged6ly6vel ujra levelet imak Chorinnak,

egy utolsd figyelmeztet6st p hogy amennyiben nem hagyjdk ab-
ba a vallds-reform haredt 4s nem l4p vissza az 5 utjait tar-

talmazd hamburgi Iev6lt51 p ugy az osszes rabbik ellen for-
dulo

De 6k folytatjdk utjaikat, itt-ott eldtdmek, uzlete-
ket nyitnak ki szoabaton p uj szokdsokat vezetnek be es a ma-
gyarorszdgi zsidosdg hajdjdt p amely oly m4moki pontossdg -

gal evezett az orszdg vizein p a kapitdny es a matrdzok uta-
sitdsdnak megfelelSen sUllyedni kezdett.

A nagy Rabbi Gdon rabbi Majse Szajfer nsio onn

bdtor es er6lyes fellepes6vel megmentette a hajdt a stilye-

destolo Pelvette a harcot 6s egyediili v6dekez6 szerszdma a
szent T6ra volt 6s ebben segitettek neki a tobbi nagy rab-
bik,,

Irja a Chdszdm Szofer konyv6be p hogy meg kellene
szakitani velUk minden kapcsolatot es miutan ldtta, hogy
n6hdny hitkozsegben mdr egyes rabbik validsi engedmdnyeket
tettek, akkor kijelentette; "Nines mds ut min t a teljes sza-
kitds". Chdtdm Szofer levelet ir a kiralynak es hatdsdgi en-
gedelyt k6r p hogy minden rabbinak jogdban dlljon a vallds
dthdgdkat megbUntetni 6s miutan a kirdly 6s az udvara azono—
sitotta magdt Ch.Sz. dlldspontjdval p megadta az enged6lyt is.

Ismeretes, amikor a reformerek dskdlddtak es felje -

lentettek a valldsos zsiddkat a hatdsdgokndl, egy parlamen-

ti gyUles alkalmdbdl, amikor a zsid6 orthodox ugydrdl volt

sz6 p azt mondta J6kai M6r p hires, nem zsidd ird - eldvette

zseb6b61 a Kicur Sulchdn Xruch egyik p6lddnydt p hogy 6 P mi-

utdn dttanulmdnyozta 6s elolvasta javasolnd, hogy a pesti

parlament honositson meg a bennel6v6 humdnus embertdrsait

szeretd 6s lelki es testi tisztasdgot tartalmazd torv6nye-

ket. Az ortodoxia szem6revetett6k p hogy nem tanit-

tatnak iskoldjukban vildgi tantdrgyakat , de Hagyarorszdgon
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desiik a tudomAnyok utan, nagy volt a vallAsi kozony, a zsi-

dA tanulmAny As irodalom elhanyagolAsa mind tobben vonjak

ki magukat a hitkozsAgek terheinek vallalAsabol. Az emancipA

ci6 szelei fujtak mAr. A tortenelem nem ismer olyan husAget

mint a zsidosAg hiiseget ahoz az orszAghoz ahol lakott, nem

kototte a zsido foltetelhez az 6 aldozatkeszseget , ragaszko-

dott a mostoha orszAghoz es amikor meg UldoztAk, gyalAztAk

s nem vettek emberszAmba As ezArt az emancipAciAArt (egyen-

jogusAg) mAr elore hAlAs akart lenni. As hAlas is volt.

Pedig az egyenjogusAg nem volt kegy iranta, hanem

jog As igazsAg kovetelmAnyeinek teljesitAse. A tortAnelem

becsiiletbeli tartozAsAnak lerovasa, a zsidosAg nagyon rA-

szolgAlt a vallAsi As polgAri elismertetAsAre. Nagy volt

az egyes zsidosAg brome az emancipacio hirAre, de sajnos

sokan a nagy unnepi elragadtatAsban elfeledtAk onmagukat a

zsidAsAgot is, mintha igy kivAnta volna ezt a nemzeti hiisAg.

A nAmetorszAgi reformok eloszor az iskolAba sziintettAk meg

a szent nyelvet. A nAp lassan nem Artette meg a nyelvet,

amin imAdkozott, utAna a templombAl is eliiztAk a szent ima

nyelvAt As a nagy rabbikat is szAmilztAk, As lassan megsza-
kitottak azt a szent fonalat, amely Avezredeken keresztlil

bsszekototte a zsido nApet. LevetettAk magukrAl a zsidosAg
torvAnyeinek szent mivoltAt, idegen szokAsokat honositot-
tak meg, megvAltoztattAk az ima rendjAt, JeruzsAlem As Cion
szavait toroltAk, a szent szombatot vasAmapra vA3 toztattAk
As lassan az egAsz NAmetorszAg a vailAs forradalmAvA vAlt.
Az az uj szellem kezdett MagyarorszAgra is AtszivArogni

.

Voltak, akik kovettAk a szeHemet. Weisz Mordechaj ungvAri
aki egy brossurAt is kiadott, a reform szellem fejlesztAsA-
re. Lieberman E. homonnai tanitA, aki elhasvta AllAsAt As

az egyik gyujtogatAvA •vAllott, a harmadik A. Chorin aradi

rabbi.

A magyarorszAgi rabbik vAd6 AllAspontra helyezkedtek
mert tudtak, hogy semmifAle vallAsi engedmAnyt nem tehetnek.

CAljuk az volt, megvAdeni a hitben teljes egyAneket As e-
zArt, a MindenhatA szent nevAnek megvAdAsAArt szent harcot
folytattak. Rabbi Mordechaj BinAth felhivAsa futAtiizkAnt
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AZ EGriSZ SZIKSZdl ES VIDEKE GYULEKEZETEINEK

EMLEKESE

A szent gyiilekezetek emlAkdre , kik oly szeretettel
4s ragaszkodAssal driztdk az 5si tradicidt. Kik eletUket 4s

minden tdnykeddsiiket az embertArsaik megbecslildsAre 4s tisz-

telet4re 4pitett4k. ApAk 4s AnyAk, kik gyermektiket driAsi
onfelAldozAssal neveIt4k, fiatalok 4s oregek, kik megArtA-

silkkel 4s tapasztalataikkal 4pitett4k a szent kozosseguket.

Asszonyok 4s leAnyok, kik szivuk minden dobbanAsAval jidise

mAmek voltak, vagy lettek volna... Piatal emberek ch4der 4s

iskolAsok csak egyenes utat ismertek, mert becsiiletessAgre

nevelt4k dket. BarAtaim, kikkel egyiitt iiltem az iskola pad-
jaiban 4s jesivAban, majd a Tiferesz Bachurimban. DrAga lel-

kek, kik csakis jdt cselekedtek, kik szuleik nyomdokain ha-
ladtak, alkottak, hogy a JosAgos Mindenhato Altai belAjtik

lehelt lelkUket tisztAn dvjAk meg a gonoszsAgtdl 4s a gyar-
ldsAgtdl telitett vilAgba, ahol ki8nt5ttAk Artatlanul drA-
ga vArUket.

MegemldkezdsUl leirom "onfelAldozAsukat" , kihangsu-
lyozva a magyarorszagi orthodox zsiddsAg harcAt a reformok

ellens

Tekintettel arra, hogy reform ellen erdlyesen fellA-

pdk kozott rdszt vettek a szikszdi rabbi Hilel Lichtenstein
^m st 4s a szAntdi rabbi JermijAhu L5v y*st 4s fia JoAb

is, igy roviden kdzolni akarom a vele jArd esemdnyeket.

A magyarorszAgi rabbik Ardeme volt, hogy tobb mint
100 Aven keresztUl a Tdra volt a vallAsos zsiddsAg mentsvAra
4s a Tdra szolgAlta a zsiddk klllsd 4s belsd 4let4t, a Tdra
bolcsei voltak a ndp tanitdi 4s az utasitAsuknak megfeleld-

en rendeztAk be AletUk, de az 1850-es Avekben a berlini re-
formok szelei 4s befolyAsa eljutott HagyarorszAgra is. Men-
delsohn M. a filozofus 4s fiatal emberek kivettAk a zsiddsAg
vezetesAt az idosebbek kezeibdl. Egyre nagyobb lett Ardekld-



csarnokAba soha... csak a MessiAs jojjbn el... 4s 4n fel-

Aldozom a lelkem udvossegAt a Te szent neved dics6seg4ert

4s ne legyen reszem a szentek lAbnyomainak kozeleben, csak

kiildd el a Messiest.

Te tudod Teremtdm, hogy en csak Miattad, a Te szent

nevednek naggyatetelAert a Te hatalmassAgod hirdeteseert

teszem **
"jam naa fya*? »nn»Ji >nn *idib ’j’ini M

ezekutan 4tadorn lelkem, rendelkezesedre bocsajtom a Te nagy

neved tiszteletere" . . . . Es rabbi Majse Teitelbaum hAtra-

hanyatlott fekhely4n 4s kilehelte hofeh4r tiszta lelk4t.

A tiszta lAlek felszallt az egekbe 4s ott bolyongott

sokAig mert nem akart bemenni a Mennyek orszAgaba, amig a
MessiAs meg nem jelenik a fbldon 4s el nem 4rkezik minden

lelkek raegvAltAsa.

A v4gtelen iirben repdesett a CAdik lelke, 4s nem
tudtak behozni a lelkek csamokAba, ahol a pr4f4tAk kdzot-

tiik JeremiAs pr6f4ta 4s a szentek vArtak rA epedezve, csak

csellel: leklildtAk hozzA DAvid kirAlyt harfAjAval 4s zsol-

tAr4nek4vel 4s a magasztos szf4rAk dallamAtol 4s zenAjAtdl

megittasodva emelkedett egyre jna&asabbra a mennyei hangok

utAn, mig v4gre kAprAzatAbol felAbredve a lelkek csamokAban
Arezte aagat, ahol egy drose elmondAsAra kArtek fel 4s arany
szAnoklatAval meg most is beszAl, hogy meggyozze az eget a
MessiAs mieldbbi elkUld4s4nek szUks4gess4g4r51

.
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bai elgyengUltek As a CAdik nagyon aggAdni kezdett, hAtha
most j8n meg a MessiAs, hogyan fogja tudni 6t kovetni?
A diadalmenetben mikAnt kisAri majd a MessiAst? De aztAn
megvigasztalAdott a rAgi szent bblcseink szavaival "hogy

a MessiAs eljovetelAnAl a MindenhatA kiemeli a napot tartA-

jAbAl, hogy szabadon ragyogjon le a foldre, az igazak meg-
gyAgyulnak As megfiatalodnak tAle As Arezte abban a pilla-
natban, mintha visszakapta volna ifju erejAt.

Kdzben mult az idA As betegsAg rombolta gybnge testAt

As Rabbi HAcAdik Majse ben ChAnA Arezte, hogy utolaA ArAja
kdzeledik, de testAnek minden fAjdalmAt legyBrte szent lel-

kAnek vAgtelen fAjdalma, hogy <5 mAr nem fogja megAmi a
MessiAs eljdvetelAt As a fAjdalomtAl lAngbaborult a szeaa

As lAzas verejtAk Ult homlokAra. A hivek lehajtott fejjel
Bsszeszorult sziwel, fAjdalmas sAhajtAssal, ha 1 Iran "thile-

mot" mormolva Allottak a betegAgy korlil As aggAdA pillantA-
sokat vetettek a szent mesterUk a nagy CAdik felA.

A CAdik hirtelen felemelte a fejAt, feliilt a fekhe-

lyAn, megszakadt a zsoltArmormolAs As a rebbe kAt karjAt
az Ag felA emelve megszAlalt "RibonA sel Ojlam" - "VilAg

Ura TeremtAm, JAsAgos AtyAm, a legkissebb szolgAd vagyok
An, de Te tudod hogy ajkamat sohasem hagyta el mAs, mint az

igaz szA As Te tudod az igazsAgot As azt is, hogy An is

csak az igazsAgot gondolom As talAn egyetlen J6tulajdonsA-
gom, hogy soha Aletemben nem hazudtam, most sem tudok ha-
zudni, meg kell mondjam Neked, ami szivemben Ag, TeremtAm
AtyAm! Ha a Te szolgAd, Majse Ghana fia, tudta volna, hogy
meg fog Aszlilni As a MessiAs nem fog eljdnni „ . . biztosan
nem birtam volna k±<>.. de Te, a VilAgok Ura csalogattad At
csellel naprAl-napra, amig szegAny meg nem Aszillt. Bizony
kbnnyli dolog a VilAgok UrAnak fAlrevezetni egy ilyen vAn
embert. De most Ribajnaj sel Ajlom engedd At... kUldd At
MsiAch CitkAnUt nem Ah miattam, hanem a Te szent neved mi-
att, hogy megszenteltessAk Neved a foldon

*)D© »oM

Hadd legyek An, engesztelA Aldozat az egAsz JiszrA-
AlArt. . . Ne is jussak fel az Agbe a szentek orcJk fAnylo
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tek bo a kis szobiba 4s megtoltottek a CAdik komyezetit
csodilatos finnyel es ragyogissal . KitArta karjait az abla-

kon keresztiil a nyitott eg feli 4s Adesen enekld szent

hangjin mondotta el a hajnali koszbntist m t*jbV ’jk mm"
aztin sugarz6 arcival fordult hiveihez "Meg nem jott meg,

de a jobb fUlenn folyton hallja a MessiAs sajferjinak hang-

jit, mig a balftilemben az eg csodilatosan hangzo Anekei

csengenek. MAg nem jott meg, de megjbp, es vett kimenn" ha

nem ma, holnap biztosan".

A CAdik egisz napjit lefoglaltik a hivei, akik kozel-

r61 6s tivolrol zarindokoltak el hozzi panasszal, fijdalom-

mal, kirissel, ki tanicsirt, ki segitsAgirt 4s Rabbi Majse
T. meghallgatott mindenkit torelmesen, szeliden, josigos

szemeivel tekintett minden hozzifordul6hoz, tanicsot adott,

vigasztalt, bitoritott, lankadd kezeket erSsitett 4s megtort
lelkekbe uj 4letet ontott, kozben neha-niha felsihajtott

" o*ny *7W I3i3"i " - "Viligok Ura Atyim, vedd le a

fold! gondokat fiaid vallairil 4s mindenki tiszta lesz,hti-

s4ges mint az eg angyalai 4s akkor eljohet az igazi megvil-
tis.

Amikor Peszich, a szabadsig iinnepe kbzeledett, nem
tudta magit f4kezni, mindjArt dilutin fehir ruhiba bltbzott
hat piszkit tett egy kosirba, me114 egy Uveg bort 4s egy

nagy ezlist bechert. A kosarat a botjira kotbtte 4s aztin a
villira akasztotta 4s odaillt a nyitott ablak el4 4s hall-
gatdzott, hogy nem e hallj a Messiis hive ktirtszavitc Igy

illt a tivolba merengve, amig be nem esteledett 4s a hivei
halkan figyelmeztettik, hogy el4rkezett az tinnepesti imA

kezdete 4s a templomban varnak ri„ Szomoruan vette le a
kosarat vAHArol 4s mondotta "M4g mindig nem jott el, talin-
talin m4g vannak lelkek, kiknek mig meg kell tisztulniuk,

hogy 6k is egytttt mehessenek majd a MegvAltival, hadd vir-
junk mig egy kicsit, hisz 6k is testvireink.

Igy malt el nap-nap utin, iv-4vek utin is az ujhelyi
CAdik minden percben virta a MessiAst. A Rebbe szakilla 4s

haja 6szbe derUlt, a szent szemei elkomorodtak, homlokit 4s

arcit teleszintotta az ido rancokkal, hita meggbrbedt, 1A-
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it ds a foldre ult az ajtdfelfa melle, letette maga melld
a fazsdmolyra a misztikusan pisldkolo viaszgyertydt es fe-
jet melyen lehajtva elmondotta szavankent az "Osdmnut" ?majd
hangosan zokogva belekezdett az ejfeli imdbas

” nK 1313T2 13’33 Di 331W’ DO tmns *7y "

"Bdbel vizeindl iiltiink es sirtunk f midon Cionrol em-

lekezenk" „ Tobb mint egy ordig lilt a szent Jiszmach Majse

a foldon es sirt ds zokogott. Amikor a vigasztalds szavai-

hoz ertj, hirtelen felemelkedett es mintha szent lelke uj-

ra megtelt volna bizodalommalp uj jongo hangon enekelni kezdett:

"tl’S na ;r»ao yunx no'iB ’nnsnn o’Vo'n^ ^ao ’aip “isya ’°iy 3 nn"

"Razd le a port es kelj fel Jeruzsdlem rabja, oldd le nya=

kadnak kotelekeit Cion fogoly leanya", felvidulva jdrt fol

es aid a szobdjaban es kezeivel ritmusra tapsolva fejezte

be az ejfdli imats

"Mert Jeruzsdlem epitdje I<,-ten„ Ime osszegyiijti szetszdrt

Izrdelt"! - "osa 19 *nno ,
» *«*j3

f
i o^rn* n3ia"

A hivek a nagy megilletdddstdl nemdn iiltek az asztal

koriil, most mdr vele egytitt dnekeltek es tapsoltak a cddik-

kal mert felismetdk benne Jeremids profdta lelket, amely

feltdmadt benne ujra es azert tudott ugy igazi szivbdl gyd-
szolni Jeruzsdlem pusztuldsdn, mintha saj4t szemeivel Idtta

volna es azert varja olyan tiirelmetlenUl djjel-nappal a
Messids jottdt ds Cion ujra epiileseto Mieldtt rovid pihenes-

re szobdjdba vonult, hivei fele fordulva mondotta "Aztdn

jol vigydzzatokp ha valami zajt hallandtok az djszakdbanp

azonnal koltsetek fel P mert bizonydra a Messids jon!"

Agya melld elkdszitette a Tdleszdt, Tfilinjetp bot-

jdtp hogyha j5n a Messids mindjdrt utrakeszen legyen es ket
hdrom orai nyugalomra tert„ A hivek felvaltva virrasztottak
a Cddik szobdjdban. Rabbi Majse csak felig lehunyt szemmel
pihent dgydn ds a legkisebb neszre felugrott. "Megjott?”
"Er iz sajn gekimen? " = kerdezte„ Miutdn*nem kapott vdlaszt
ujra visszahanyatlott kemdny fekhelydre„ Alig kezdett a
hajnal mdr derengeni sa nagy Cddik mdr ebren volt 9 megmosta
kezeit ds arcdt 9 aztdn ujra az ablakhoz sietettp kinyitotta
a hajnali vildgossdgot hozo sugarak mint kis angyalkdk szok-
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ott a poko iban,ahol a sanyargatasok kozepette egy-egy falat

Atelent elet-halAl harcot vivtak 9 egymAs sz^jatAl vontak meg

a faIatot s egymAs t takartak a cafatokba levo ruhdjukban, As

csak mindenkin segiteni akartako De josAgos meleg sziviik

mAr a felszabadulAs utan megsziint dobogni, amikor egymAs

t

mAg a halalba is kovettek., A kicsik Chers MAjleeh es Mordche
Chajim kik oly draga elAdok neveit viseltek, a tobbi Artat-

lan - " j:n n»a bw nif’is’n " szentekkel szAll
tak a mennyekbe kovetve TatikAt es Anyukat a fuldoklA gAzban.

A tobbi rokonok is sajnos kovettek a mArtiromsAgba
a Wiesner 4s Breier csaladoto

Felejthetetlen emlAkiikre leirok a szent AletAbAl az

AllandAan a MessiAst varo rabbi Majse Teitelbaum "JiszmAch

Majse"-nak ki egesz eleteben a - t, a MessiAst
vArta, a hAt minden napjAn strAmlit hordott 9 hogy rinneplAbe

vArja a megvAltAst 9 nem egy alkalommal amikor kivlilrdl zajt
hallo ttj valosAggal az ablakon ugrott ki abban a hiszemben 9

hogy mAr eljott 0 - a MessiAs.,..

Minden AjfAlkor p amikor a tanulo szobAjAban a szent
konyvekkel telepakolt falAn 12-ot Utott az ora 9 az ujhelyi
cAdik idegesen kapta fel fejAt a nagy fAliAnsAbAl As szomo-
ruan nAzett korUl 9 halkan megszdlalvas "MEG MXNDIG HEM JOTTw

"Noch Allc nist gekimenn” 9 a koriilotte ulo hivek koztil sen-
ki sem felelto A rabbi Majse hirtelen felemelkedett szAkA-
bAl As az ablakhoz ment 9 kihajolt As bAnatos nagy szemeivel
hosszan bAmult bele a csendes sotAt AjszakAba. MiutAn sem-
mit nem latott 9 lassan a ajtAhoz tAmolygott 9 kinyitotta 9

kinAzett As becsukta ujra 9 megszAlalvas "mAg mindig nem jbn''o

NAhAny pillanatig ott vArt az ajto mellett, aztAn mintha be-
letorAdve a MindenhatA akaratAba, megArintette ajkAval az

ajtAfAlfAra szogezett Meziize tokjAbol kivilAgitA Mindenha-
tA nevet« Majd a kAlyhAhoz ment, kivett belAle egy marAk
hamut As rAhintette a fejAre, oda, ahovA reggelenkint a
szentseges tfilint szokta feltenni o’wV'
. " T3K nnn *iKs"Hogy adjon Cion gyAszolAinak tlindoklA

fejdiszt a hamu helyett. "Levetette sarujAt, megmosta keze-
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hogy senki sem tudja meg.

R. Jhiide Wiezner rabbi Borech hacadik bdtyui ddjen

fiaj, kit mindehki ki ismerte jogosan nevezte cadiknak, mert

elete 4s szive minden dobbanAsdval a kozosseg megsegitesdn

fdradozott iddt, fdradtsdgot es penzt nem tekintve, titok-

zatosan v4gezte a felebardtok megsegit4s4t 4s a hitkozseg

kereteben szent tenykedeseit. Szerenysege, jdtekonysdg i~

rdnt kifejtett msziresz nefese, az elet minden tenykedese-

ben kifejtett igazi erlechsaga s t6ra tanuldsa es eletenek

ebben a szellemben vald felepitese p ragaszkoddsa a "Gdchd-

lasz Kajdeshoz" (a szent osi parazshoz) fenyt 9 az embertdr-

sainak megbecsiilese es segitdse fensdges vilagossdgot vitt

be szereny hajl4kukba e ahovd minden betert szemely megkap-

ta meleg szivbol a szlikseges lelki vagy testi tdpldldkot.

V’XT
Rabbi Jhiide Wiesner es csalddja eletiikben betbltottdk

osapank Avrahdm ovinu szellemdt kik sziviik minden melegevel

csak egy szent celt tartottak maguk elotts hogyan 4s minel

gyorsabban segitsenek letorulve a nyomor 4s a fdjdalom kony-

nyeitj ndvteleniilj csendben p szdtlanul? semmifele ellen -

szolgdltatdsra nem varva B "mit 4 emeszdige jidise hdrz" a-

hogyan a cddikok a Mindenhatdt dics5it5k teszik.

Eszter Wiesner Breier) hiis4gesen kovette min-

denben a mb. fdrjet R. Jhiidet, hisz 5 k4szitette el oly me-

leg szeretS sziwel amivel segiteni kellett, nevelte gyer-

mekeit az 5si szellemben nagy odaaddssal , hogy utjain ha-

ladjanak 4s gyermekei mind utjaikon haladtak, mig a gonosz-

sag nem vetett vdget dletiiknek. Jdnkele a fiatal szent (e-

gyiitt toltottem vele a munkaszolgdlatos id5 nagy rdszdt) a

sanyargatds 4s megaldztatds dacdra minden erejevel 4s gon-

dolatdval csak a T6ra utjain haladt, minden gondolata I.=

ten!, 4s minden cselekedete szent? szavai mintha imakonyv-

b51 eredtek volna? mert az egdsz fiatal ember megtestesitS-

je volt az erlechsagnakj mert ndla mis nem letezett. Szdja

mindig imdt vagy tora foszldnyokat mormolt - ezt Idtta ott-

hon Pdpdn 4s Kaszonyba. Chdje Szure 4s Ruchl Lea a ket

testvdr, kik nem csak otthon voltak a csaldd szemef4nyei

?
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folytitta Pszachim fejezeteben a "Viduj" cimen ami az em-

bert elhalAlozAsa elott foglalkoztatja, annak emlekAre ami

vele tortAnt utazAsa kozben;

Ez az Ardekes jelenseg a Slo hakados konyveben ami—

kor Pszachim fejezeterol ir 4s a hires tanulmAny kozben

AttAr a Viduj dolgaira 4s miutan azt befejezte ter csak uj-

ra vissza a Pszachim fejezetehez.

A Viduj a mi generAciAnkban sajnos millidk imAja

volt, amikor elhurcolva, elpusztitasuknAl meg arra sem adtak

lehetAsAget a gyilkosok, Artatlanul pusztultak el es kozot-

tlik az An csalAdom, kiknek ezen szent es igaz megemlekezesen

keresztul akarok emlAket emelni.

Legyen a nagy cAdik rabbi JsAje Horovitz

es a tobbi nagy cAdikok, a mi drAga hozzatartozoinkkal e-

gylitt egy Melie jajser, ZchUszem jogen olenu.

******
A mArtirhalAlt halt Aposom, Anyosom As drAga csalAdjaik

emlAkAre !

Schwiger-szUleim Szerencsen Altek es onnan keriiltek

SAtorujhelyre gettoba, majd onnan Auschwitzba. Rokonaik kli-

lbnbozA pusztitA lAgerekbe vagy munkaszolgAlatra.

DrAga Aletiikben kifejtett odaado onzetlen, a Minden-

hatA szeretetAvel Atitatott pAldAs AletmAdjuk, a mievek

szeretete irAnyAban kifejtett tAnykedAstik, msziresz nefes-

sel vegzett csodAlatos jotekonykodasuk , amellyel a hitkoz-

sAg keretAben az odaArkezett munkaszolgAlatosok, Artatlanul

bbrtonbe zArtak ArdekAben kifejtettek bizonyitotta, hogy

segitsAgben egy "Jidise Nsomenak" meddig kell elmennie.

SzolgAljanak ezen szerAny sorok orok emlAkezetUl Nekik,
Irik mindent ami ezen a fSldon cselekedtek sziwel As meleg
zsidA lAlekkel tettAk mindig csak szerAnyen, nevteleniil.
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szakallam van As megvaltoztattam kulsomet. De tudd meg
rabbi, hogy An vagyok tanitvAnyod PrAgAbAl, akitmeggyanus i

-

tottal , hogy elloptam penzedet 4s akkor a szeder-estet nehez
kbriilmenyek kozott a bortonben toltottem, majd utAna utasi-
tasodra kifurtAk a fUlemet As mindezeket Artatlanul, mert
nem en vettem el pAnzedet. A Mindenhato megajAndAkozott,
gazdag lettem 4s tisztelt ember. De te rabbim, mert meggya-

nusitottal 4s nekem fAjdalmat szerezt4l, halAl fia vagyJ
Az4rt hoztalak ide, hogy 4n magam hajtsam v4gre az it4letet
- 4s ramutatott a kardra.-

A rabbi meglepddott s k4rte volt tanitvAnyAt, hogy

hagyja 5t 4letbe, de a tanitvAny nem tAgitott, csak annyi

iddt engedett, hogy elmondja a halAl el5tti Viduj imAt.

A CAdik zokogAs kozben fohAazkodott a Mindenhatd

segits4g4t kArve felkAsziilt az elkovetkezd v4gre... Az em-

ber kotelet vett el6, amit a fbldrdl emelt fel, megkotozte

kezeit, a foldre fektette 4s megkotozte lAbait 4s elSvette

a kardot 4s a rabbi nyakAhoz tette, majd megszdlalt;

"Most aAr nem bAntalak, btinod ezAltal meg lett bo-

csAjtva; rabbin 4s tanitdmesterea, most aAr tiszta vagy min-

den biinodtdl, amit velem elkovett4l. VisszatArhetsz ujra a

szent orszAgunkba a te szent munkAd mellA, a T6ra tanulAsA-

hoz. Minden kiadAsodat 4s szUksAgletedet 4n akaroa fedezni.

Ezek utAn leultek a szAderhez 4s folytattAk UnnepAlyes

koriilmAnyek kozott a hajnali ArAkig, mintha mi sea tortAnt

volna.

Az Unnepek utAn a rabbi visszautazott a szent foldre
4s nem folytatta tovAbb az akcidjAt, mert lAtta 4s meg4rtet-
te, hogy 't nan a Mindenhato t6l volt ez, hogy vAtke-
zett 4s ez4rt kellett eljutnia ahoz az emberhez.

AzutAn mAr nem hagyta el tobbA Slu hAkAdos a szent
foldet. MielStt a rabbi KonstantinApolyba utazott, konyvAben
a pAszAchi torvAnyekkel foglalkozott 4s miutAn visszaArkezett
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Nagy orommel is tisztelettel fogadtik 6s mindjirt
hozzifogott egy jeshiva litesitesihez. Tanitisait az osszes
ott 415 zsidisig hallgatta, tanitisi rendszerit mindenki
azerette 4a nagy tiaztelet vette korul ugy az iskeniz, mint

a szefird zsiddsig korib51

.

Hirom ivig volt a szent varosban, amikor minden

tinykedisit ildis kisirte, de a negyedik evi tartizkodisinil

a Sloh hikidos iletiben rossz fordulat illott el6. Egy go-

nosz szultin kerlilt a viros ilire aki orokblte a liberilis

Mechmed pasit, Els5 intizkedise az volt, hogy a rabbit bor-

tonbe ziratta is magaa viltsagdijat kert a kiszabadulis el-

lenebe . Miutin sikeriilt kiszabadulnia, nem inert tovibb a

szent virosban maradni, mert felt, hogy a paaa ujabb zsaro-

lisi uriiggyel ismit bortonbe zaratja. Igy hit eltivozott

Jeruzaalembol 6a Tibiriisba koltozott. Itt irta meg nagy
mUvit a n, '|3n nimb "Kit Kotibia" cimii hires konyvet

igy lett aztin a vilighirii "Slo Hikodes" niven ismeretes.

Idoko zben a rigi jisuv bolcsei felkirtik,hogy men-

jen kdrutra a gilut orszigaiba, hogy az ott I4v6 jeshivikat
fenn tudjik tartani, Eleget tett a kirianek is els6 utja
volt Eonstantinipoly, ahovi piszich el5tt irkezett. A szider
estire a viros egyik leggazdagabb ember* hivta meg, ki egy
nagyobb osszegU adominyt is felajinlott az ereci zsidik is

is jeshivik riszire.

Nagy pompival fogadtik a rabbit a szider estin a
gazdag hizban, ahol finyben iradt az egisz nagy terea,mely~
ben iriisi asztalon, arany is eztist teritikek csillogtak.

Azt mondta a gazdag a rabbinak: mielitt leulninek a
sziderhez, szeretne valami irdekes dolgot mutatni a rabbinak.
Kirisinek eleget tive itmentek kit szobin keresztUL, amikor
egy harmadik szobiba irtek az teljesen Ures volt, a falin
egy nagy kard cslingbtt. BelipisUk utin a gazdag kulcsra zir-
ta az ajtit is megszilalt:

"Nem ismertil meg engem rabbi, taniti-mesterem, mert
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A rabbinak sikeriilt meggySzni a rendorkapitAnyt is

ahogy a mi szent TorAnkban irva van: "Ne lopj " de ha. valaki

AthAgja ezen torvenyt, ki kell furni fulet, mert az a ful p

amely hallotta a szinaji iget, ahol azt mondta a Jo TeremtS

"Ne lopj" As 5 megis lopottp azt a flilet at kell furni.

A fiut, miutan a fiilcimpAjAt kifurtak, szabadon en=

gedtAk es 5 ismeretlen helyre tavozott«

Rabbi JsAjA kenytelen volt felutazAsAt elhalasztani

mert teljesen penz nelkiil maradt. Ujra hozzAfogott a pAnz

osszegyujtAsAhez, garast garasra rakva. Masfel Av utdn Elul

havAba hajot berelt 4s tripoli fele vette utjdt, hogy a

szentfoldre erjen„ Egy fel 4v utAn level Arkezett csalAdjA-

hoz PrAgAba p amelyben leirta utazaaat.

A kapitAny a hajoban kiilon kabint bocsajtott a rendel-

kezesere, hogy zavartalanul tudja folytatni a T6ra tanulAsAt,

Ros-HAshAnAt 4s Jom-Kipurt a hajon tdltotte 4s Szukot elStt

ket nappal 4rt a sziriai ChAlebba„ ott nagy tisztelettel

fogadtAk az ottani Talmud tudosok jottek tanitAsAhoz*, ahol

h4ber nyelven tanitott. PAr hetig ottmaradt 4s onnan Damasz-

kuszba utazott, Ott is talAlkozott a hitkozsegek vezetdivel

akik rA akartAk venni p felismerve nagy tudAsAt, hogy marad-

jon ott 9 de nem fogadta el meghivAsukat f mert szive JeruzsA-

lem szent vArosa fel4 huzta.

Rbvid id6 mulva k4t kikiildott Arkezett CfAt vArosA-

b61 4s kArtAkj, hogy ott telepedjen le, Azonban ezt sem akar-

ta elfogadnio- Utkbzben mAr JeruzsAlembSl is kikiildottek

Arkeztek 4s Atadtak a szent vAros 4s a rabbijainak meghivA-

sAt p hogy ott toltse be a fSrabbi szAkAt,

Az orszAgba ArkezAse utAn CfAtra utazott de csak

azArtp hogy elzarAndokoljon HosA prdfeta 4s a tanaitAk sir-

jaihozo Utana sietett, hogy gyorsan elArjen JeruzsAlem vA-

ros kapujAhoz, PAnteki napon Arkezett As irja:

"o*B*a’*»yw ?m *?k nu ok »b nt pr ntn oipnn jib*

"Mily felelmetes ez a hely* nem mAs mint az Ag kapuja."
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SZEKETETT DRAGA HOZZATARTOZOIM EMLEEERE!

^zeretett hozzAtartozoim emlekere 9 kik a tobbi test-

vAreinkkel martirhalalt haltak es felejthetetlen emlekuket

kegyelettel orizzuk az itt kozolt 35o Awel ezeldtt tortent

elbeszAlessel szeretnem szent emlekuket felideznio

Az eibeszeles rabbi JsAjA Horovitzrol szol 9 akit

hires konyverol amit kiadott l5fene Luchot HAbrit" (Ket kd~

tAbla) else betiiinek roviditesevel H 0 S 0 L 0
??HAslo 5S-nak ne-

veztek es akivel anyai Agon egesz kozeli rokoni szalak

fuzteko

A Haslo hakados aki frankfurti 6s prAgai rabbi volt

elhatarozta (350 ewel ezeldtt - l62o) hogy peszach utan
felutazik a szent-foldr@o Gyujtotte a penzt hosszu idon
keresztiil* hogy fedezze az utazassal es az elsd iddben a
megelheteshez szukseges koltsegeketo Minden hajnalban 9 mi-
utan felebredt elsd utja volt megtekinteni az eldugott
gyiijtott penzAto

Roviddel az elutazAsa elott pAszAch elotti napon

miutAn megtekintette az eldugott helyet* a penzt nem ta~

lAlta otto Hosszu fAradozAsa* a szAjAtdl megvont garasok-

b61 osszeAllitott penzosszeget elloptak!

TudomAsAra adta esalAdjAnak 6s futdttizkAnt terjedt

a hir PrAga vArosAbam A rendorseg is megerkezett 6s a
rabbi kihallgatAsa utAn es pAr 6ra mulva megvolt a gyanu-
sitott 9 az egyik benfentes tanitvAny, aki meg aznap reggel

meg is szokottc

A renddrsegnek sikerlilt a gyanusitottat elfogni

As bortonbe zArnio Az akkori torvenyek szerint ezen esele-
kedetert halAlblintetes vagy 20 Avi fegyhAz jArt volna 0

A rabbi mindjArt az elsd unnepnapok utAn a renddr-
sAgre ment As kArte p hogy ne adjAk At a fiut a birdsAghoz
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"Nddsze Venismd" megtessztik 4s meghallgatjuk, vagyla a
T6ra eldirdsait 4s tbrv4nyeit olyan bromteli lelkesedbssel

tessztik meg, mint ahogy azt fennkolten fogadtuk es hallot-
tuk. Mert akkor, azon szent idbben Izrdel gyermekei a mi
bseink magaaztoa 4gi 4rz4sekkel, 6ridsi mddr4gdba, angya-
lokkal egy vonalba voltak, mint ahogy irva van: "teszik

szents4ges dolgaik, hallgatjdk szenta4ges hangjait, amikor

magukra vettek 4letiik 4a 4letlink Ieg4rt4kesebb4t a T6rdt

enekelve 4a hdlaimdt zengve.

Polytatja d4dnagyap4m, rabbi Zchdrja Schapira V*xt

ez volt a paazuk gondolata ia "rpwjn" "Veosziszo" tedd

4a teljesitsd, ugy igdrted, vagy fogadalmad v4grehajt4s4t

oly igaz bromteli meleg zsidb szeretettel, mintahogy

"tin 3 -mma" nk44aer Ndddrtd" azived minden megel4vel, egesz

bensbddel 4s brbmmel teli ajdnlottad fel, vagy fogadtad meg.

******

Ezen T6ra magyardzattal fejezem be caalddunk tbrt4-

net4t, Mir eg4sz eletUkbn kereaztUl a gener4ci6r61 generd-

cibra 4ltek a szent T6ra szellem4ben nevelt4k gyermekeiket

k~ik egymdsnak adt&k 4t a szindi szikra tanitdsait, 4a ezt

a szellemet adjuk mi is dt rokonainkkal egytitt gyermekeink-

nek.
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varanoi rabbi kiadott konyvAbAl "m 7 ax" egy rovid

toramagyarazattal fejezem be csaladunk szarmazasanak ismer-

tetAsAt.

xx n SzAcA hetiszakaszaban irva van a szent TorAnk-

ban - ""ppVx ’i 1
? tma *i«?xd n’wjn mown “prism xxid*

"Majce szfatecha tismajr veaszita kAAser naaartA lAAsAm E.

ndovo" - "Amit kiejtsz ajkaidon, azt tartsd meg As telje-

sitsd ugy, mintha fogadtad OrokkAvalA I. szabad akaratodbAl".

Ennek a paszuknak megmagyarAzAsAhoz idezi DAdnagya-

pAm sAbesz traktatusanak egyik fejezetebol 84/ls

Vip na nrix* yaws’? nwys Vx*iw» iB’ipnw nywa ntybx 'i mx
amat ia I’panwa mwn ’axbaw at ti ’jab ?a in'? maxi

'm na nu’j 1 ’ax*?a 'n laia

"Rabbi Eliezer mondotta, miutAn IzrAel gyermekei

a szent TAra adAsa elAtt megelAztAk a "megtessziik csele-

kedetbe es meghallgatjuk a szent TAra parancsolatait" elhang-
zott egy Agi hang, ami mondotta nekiks "Ki mondotta meg a
TAra titkait gyermekeimnekl Amit csak egyedul angyalok tud-

nak es hasznAlnak, mint irva van; AldjAk a JA TeremtAt an-
gyalaik, stb."

AltaiAnossAgban ugy van IzrAel gyermekeinAl , ha va-

laki kozUlUk elhatArozza egy mieve vegrehajtAsAt, vagy va-

lakinek orbm szerzAsAt, valakinek tAmogatAsAt, egy nemes

cAlra valA adakozAsAt, vagy egy rAszorult megsegitAsAnek

elhatArozAsAt, nagy orommel As AriAsi kedwel teszi, de u-

tAna rbvid idA mulva, amikor az elhatArozAsAt tettnek kelle-

ne kSvetni, lehUl, nehAzkesen teszi As nehezen nyul zsebAhez.

A valAsAgban a nagy mieve elkbvetAsAre tett fogadal-

mAt vagy igAretAt legalAbb oly lelkesedAssel As oromteli

sziwel kellene vAgrehaj tani , mint ahogyan azt, igAretAnek

tett As a mieve irAnt Arzett felajAnlAst tette, amikor ben-

sAjAt szent cselekvAsi sugallat szAllta meg. Mint ahogyan

Aseink SzinAj hegyAnek lAbAnAl Allva AriAsi orommel As le-

irhatatlan lelkesedAssel mondottAk - " yawai nwys "



kereste a mindennapi kenyerAt 4s szigoruan vallAsos szel-

lemben nevelte fel drAga nagymamankkal kozosen 10 gyermeku-
ket.R. Nuszn (NAci) 4s csalAdja Pesten 4ltek. R. Shmuel

(S4muel) Miskolcon, R. Majse (M6ric) TolcsvAn, R. Cvi JAn-

kev csalAdjAval Szikszon 4s rabbi Nsz4n4l (N4ndor) felesA-

g4vel szint4n Szikszon Altek.

LeAnyai S4ra (Szer4n) fArjezett Treuhaft Sarospata-
kon,Hermin fArjezett Weisz Miskolcon, Berta fArjezett

Liebermann KassAn, Ch4ne fArjezett Altmann 4s EdesanyAm

Margit Mindl ferjezett Fleischmann Szikszdn 4ltek.

Schapiro nagyszuleim 4s dednagyszijleim (Reichmann
C.J.)a szikszdi temetSbe pihennek.

EdesanyAm 1920-ban pent ferjhez. Az azt megeldzo

4vekben mb. nagyanyAm elhunyta ut4n egyedlil maradt nagya-
pAmmal, akit 4veken kersztlil szolgAlt rendithetetlen hUsAg-
gel 4s odaadAsal. Az id6s korAra ozvegyen maradt apjAt
(nagyapAmat) Apolta betegen 4s leste gondolatait 4s csak

halAla utAn ment fArjhez, nehogy gAtolva legyen ApolAsAban
4s a szeretet kifejezAsAben.

Ez az a jdsAgtdl Atitatott szeretet, odaadAs 4s

gyongAdsAg 4s fAlt6 gond, amivel drAga AletAn keresztiil

engem 4s drAga Vera hugomat elArasztott, annak a drAga
Schapira gyBngylAncnak volt tovAbbi folyamata, amit a de-
portAcids gazsAggal orokre 4s irgalmatlanul elszakitottak.

Sajnos csalAdunk nagy resze mAr nines az 416k sorA-
ba, mind-mind klilonbozS helyeken az Atkozott rendszer Aldo-
zatai lettek. FAjdalomaal gondolok minden idSben csalAdunk
minden egyes szem4ly4re. Eldttem vannak, oly drAga volt 4s
meleg a rokoni szeretetlik, oly igazi szivbdl ragaszkodtak
hozzAnk 4s mi hozzAjuk. DrAga AletUk felejthetetlen lesz
eldttUnk 4s minden iddben p4ldak4pen All elSttunk 4s gyer-
mekeink e!6tt.

Megboldogult dAdnagyapAm rabbi ZchArjA Schapira
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Anosl Viner V'xt miskolci rabbinak volt a veje 0 Rabbi Noszn

a Talmud-fejezetek tobb reszere irt magyarazatokat p
amelye-

ket csak elhunyta utan adtak ki "Talle

S6no H neveru 8 evig volt rabbi Gr£lsz4csen es ut4na 2o evig

tekajba* Veje volt rabbi Cvi Hirsh Szoffer V’xt sarospa-

taki rabbi* kinek gyermekei Jiszroel Efrdjim Fischl

V’xt Hajdundnasi rabbi 9 ki "Apsze Erec M cimen konyvet

adott kio Lippe Szoffer szatmari rabbi, Naftele

Szoffer V’ st Kisvardan volt Dajan, Josszef Szoffer

Erdobanyan es Lajbis Sz e y°s? Sarospatakon voltak rab-

biko

Veje volt rabbi Majse Sweiger sarospataki rabbi, ki

a poroszloi rabbi fia volto Fia volt rabbi Zcharje Schapiro

(dednagyapdm) , aki hajdudorogi, majd varanoi rabbi

volte Felesegiil vette rabbi Nszanel gerlechfalvai (Bardfa

mellett) eddik MLrjam nevu lednydi es 14 even keresztul el—

latta otthonaban csaladjaval , minden szuksegletiikrol gon-

doskodva* hogy ejjelt is nappalld teve tanulhasson gondta-

lanulo Csak miutan aposa 9 rabbi Nszanel elvesztette vagyo-

ndt, a canzi cadik Rabbi Chajim Halberstdmm Vst ki gyak-

ran megfordult otthonunkban keresere vdllalta el a hajdu-
deregi majd varanoi rabbi aliasto Even Nezer w ita pR "

cimen adott ki konyvet -magyarazatokat a talmudra . Pia

nagyapdnk rabbi handgid R„ Jiszrael Schapira V! x? ki nagy
tuddsdval tobb nagy rabbi okleveldt nyerte el p de szereny-
sdge miatt nem vallalta el a rabbi dlldst.

Varanorol Szikszdra nSsillt, elvette a felsomagyar-

orszdgon is jotdtemenyerol hiresR, hdnagid Cwi Jdnkev
Reichmann V*xt foldbirtokos (ki a tdra torvdnye szigoru
betartdsdval muveltette meg foldjet) Dvajre nevU leanydt*,

Szikszdn epitette fel a csalddi bekdre 4s a szent tora elo-
irdsainak megfeleloen a Schineval beragyogott otthondto 12

dven keresztUl oridsi szorgalommal tanult es otthondt a

templomba jdrdson kivUl nem hagyta el djt nappalld teve„

Csak 12 ev utdn aposa segitsegevel otthondban bor-iizletet

nyitottj hogy szabad idejeben tovabb folytathassa a tanu-

ldst 9 becsiiletes munkdlkoddssal , sokat dolgozva erlechul
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ta, hogy "az embemek a mleve elkovetesenel nam azabad sem

finnyAsnak lenni As vAlogatni - minden ami jon meg kell

tenni igaz sziwel".

ApukAnk az otthon latott szellemben epitette fel

otthonAt voltak AletAben nehez fAzisok, amikor a mindenna-

pi elet elAteremtAsAArt nehAz harcokat vivott. RemAnye so-

hasem hagyta el.

DrAga szeretett AnyukAnk husegesen kokette Ot, min-

dig megelAgedve, mosolyogva, erejuk es verejtAkhkkel egylitt

biztositottAk a mi boldog gondnAlkUli otthoni eletiinket.

DrAga AletUk a bennunket elAraszto szeretetiik mindig elAt-

tiink vannak. Az Atkozott rendszer, ami feldulta a mi drAga
hozzAtartozAink AletAt, sajnos As fAjdalom drAga EdesapAm
EdesanyAm! Es drAga hozzAtartozAink, kik egAsz Aletiiket az

emberiessAg megsegitAsAArt As az emberi szeretet As megArtAs

tAnyAvel AltAk, Apitve otthonukat az elkovetkezA generAciok
bliszkesAgAre a kimAletlensAg, a szadizmus oltArAn AldoztAk
fel.

Anvai rAszrAl "Schanira" . ki’b«?

A megboldogult felejthetetlen emlAkii mArtirhalAlt
halt drAga EdesanyAm egyenes leszArmazottja - apArAl fiura-

a krakkAi Rabbi NAtAn Schapira - V t kvbw 7 ns sin

(NgAlA Amtikajsz) GAon, bAAl mdAkdAk As mktiblnak, *ki nagy
JeshivAt vezetett As tanitvAnyai kozbtt volt a S.X.Ch.

Rabbi SAbtAj HAkohAn As a kiadott konyverAl "nip lay nVaa"

(MgAlA Amiikajsz) ismeretes. Valamint magyarAzatot irt a

"Rifre" - "ow ’mas ’mn'n "ChidusA i(nsA SAm" a-
latt As akinek tobb generAciAn keresztiil fiurAl fiura kU-
lonbozA helyeken As orszAgokban hires rabbi leszArmazott-

jai voltak, kik a zsidA vilAg tudAs rabbijai kozA tartoz-
tak As a szent Tora vilAgitA fAkjAi bevilAgitottAk ArszA-
zadokon keresztUl tanitAsaikkal As kiadott konyveikkel a
zsidAsAg utjait a nagy "MkUbelnek" "MgAlA Amiikajsznak" a
szellemAben.

liknagyapAnk rabbi Noszn Sapira ^"st rabbi Oser
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dcx hitkozseg egyik templomaban felnott ferfiaknak tanult

eld. B4la bdcsi tehetsegea kivAlo ember volt, ki mielott
csaladot alapitbatott volna, a vilaghaboruban ismeretlen
helyen esett el.

Laura n4ni ferjezett Reichman Jozsefn4, a szikszoi
gvir 4s ros-hakol felesege, kik az egesz videk leggazdagabb
emberenek szdmitott, de jotetemenyuknek es meleg zsido szi-
viiknek messze jutott a hire.

Janka neni, megb. edesap4m ikertestvere, ferjezett
Benedikt Szombathelyen 4ltek p szolid, finom bechoved ele-

tuk, draga gyermekeik kozhl sajnos senki sem tert vissza.

EdesapAm, volt a Fleisehmann csalAd legfiatalabb

tagja, a celemi, huszti 4s a hunszdorfi jesivAkban tanult,

ahol Tora tanulasokon kivul kivAlt moszirut nefessel teli-

tett j6 sziv4r51 ami elkisArte St eg4sz 4let4n kereszttil

mint bocher nem egy alkalommal kockaztatta sajat 4let4t

hogy a bajba levo tArsan segitsen, az elsS vilaghaboruban

is neh4z, 4letvesz4lyes parancsok vegrehajtAsat v411alta

onk4ntesen magAra, hogy ezzel mentesitsen csalAdapAt vagy

idSsebb embereket a teljesitessel jArd 4letvesz4lyneko Ezt

folytatta miutAn megnosiilt Szikszon is. Nem volt egy oly
k4relem vagy mieve amit 6 szer4nyen, jellem4nek megfeleX6-=

en ne teljesitett volna. Amikor a szlovak zsidok menekliltek

hogy segits4glikre legyen, ujra 4let4t kockdztatta. Hamis

szlilet4si 4s AllampolgarsAgi bizonyitvanyokkal ldtta el 5-

ket, a neh4z idokben , amikor idegenek rejteget4se sulyos

buntetAst hozott maga utAn, hazunkban sok menekiilt bujt

atadta sajAt AgyAt is hogy segithessen. Miutan letartoztat-

tak 4s a hidasn4meti kin 4s sanyargatS kAmelhAritobol blin-

tetS szAzaddal a pripeki moesarakhoz keriilt a volt baj tarsa-

it kiknek mAr jArtAnyi ereje sem volt cipelte, amig elcsi-

gdzott 4s a sanyargatAsoktdl legyengiilt draga teste birta,

de mindent amit tett ugy tette, hogy azt ne tudjdk meg.

Sokszor probAltam ApukAt rabeszAlni, hogy besz4ljen

jdtAtemAnyeirSl, de nem akart rAszletezni, esupan azt mond-
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tdldsig a Hitkozsdg tulajdondban volt, utana erdeklodesiink-

re nem kaptunk Sorsdrol kieldgito vdlaszt. Szombathelyen

helyeztdk Oket orok nyugovora.

NagyszUleinknek U gyermeke volt, kik mindannyian

a Mindenhatd utjain haladva eldkeld, ertekes munkdjukkal

az orszdg kiilbnbozd reszein dltek csalddot alapitva da hoz-

zdjuk mdltd utddokat hagyva maguk utdn.

A fiuk dletiiket az otthon ldtott ds az diet utjaira
tanitott Tajre im Derech erec szellemdben epitettek fel
csalddot alapitva ds mdlt<5 utddokat hagyva maguk utdn, a
lednyok pedig ferjhez mentek kivdld Tdlmud Chochemokhoz

,

kik az orszdg zsidd eldkeldsdgeihez tartoztak.

Szdni bdcsi mdg fiatal kordban Aemrikdba vdndorolt

ds ott dlte le dletdt csalddja kordben. Malvic ndni fdrje-

vel F. Simonnal szintdn Amerikdba vdndorolt szdp harmonikus

diet utdn, kozel 4o dves hdzassdg utdn gyermektelentil hal-

tak meg, egymdst gyorsan kovetve

„

Szdrd ndni fdrjezett Hercog csalddjdval Poatydnben

dlt, szentdletU finom teremtds volt. Boldog hdzassdgukbdl

hdrom gyermektik szliletett: Majse Eliezer (Feri V't) Jdkov
(Jen6 Hora V't ) ds sokdig dljen oromben Margitka '

nn
Rajmina ndni fdrjezett Spdn Eliezer nagy tdlmid chochem,

kivdld ember, ki csalddjdval Nagymegyeren dlt.

Gizi ndni fdrjezett Braun Albert, a tomori Gvir ds jd-

tdkonykoddsdrdl hires R» Jdnkev Braunnak fia, ki a szikszd-
i hitkozsdg dletdben patronikus nagy ds onzetlen feladato-
kat tbltott be, Nagymegyeren dltek.

Hand bdcsi y t a Chusev jdszivU emberek mintakdpe

Pozsonyban alapitott csalddot ds ott nevelte gyermekeit

Borudch Szdbd - Sziileik nyomdokain.

Sarolta ndni fdrjezett Hollender Mdrkuszne, elo-

szor Szombathelyen ds kesobb Budapesten. Fdrje nagy talmud
tudds, elismert szemely, ki hosszabb ideig a pesti ortho-
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ne tbrtAnjen pazarlAs a viresAft, vagy a hAztartAs teren,

de rAszorultak megsegitesenel nem ismert hatArt. A het kb-

zepAn mAr osszegyiijtotte As beszerezte a szegAnyek megse-

gitAsAre szuksAges Alelmiszereket, csutdrtok hajnaltol mAr
slitottek a sAbeszi kaldcsokat As siitemAnyeket As az est As

az Aj folyamAn a megrakott kosarak eljutottak az illetAke-

sekhez anAlkiil, hogy azt idegenek lAssAk (meg a gyerekeknek

sem volt szabad lAtniuk)

.

LakAsukban volt egy iskola, ahol fizetett tanitA

tanitotta a gyerekeket a T6ra As egyAb tudomAny elsajAtita-

sAra, a fiuk mind jeshiveba kerliltek, ahonnan Talmud tudAs-

kAnt kerUltek ki.

NagyanyAnk jA szivAn kiviil egy CdAkeszte volt, ki

gyermekeinek adott jA nevelAsen kiviil arra is vigyAzott,

hogy ne beszAljen felesleges szavakat ugynevezett "losen

horet", mert szokta mondani; "a felesleges szavakkal csak

mAsoknak Arthatnak" . Emiatt As ennek elkeriilAse miatt

nem jArt szomszAdolni
, vagy tArsalogni, hanem szabad idejA-

ben jAtAkonysAgot gyakorolt vagy imAdkozott. DrAga Aletiik-

nek utolsA fAzisAt Szombathelyen AltAk, ahol oregkorukban

szeretett gyermekeiktAl koriilvAve a hAtralAvA Aveiket a
jAtAkonysAg, embertArsaik szeretete, a TAra tanulAs As az

Ahitatos imAk AmyAkAban AltAk.Szent hAzuk kitArt ajtAkkal

vArta mindazokat, kik segitsAgre, tAmogatAsra vagy vigaszra

szorultak, ahonnan mindazok meleg zsidA sziwel, megbecsii-

lAssel As tisztelettel tAvoztak. 6k maguk, kik Alethket az

otthon lAtott szellemben ApitettAk As jellemezte Aletuket

amely elkisArte Aket As gyermekeiket is: szerAnysAg As egy-

szertisAg, valamint a rendithetetlen hit.

1903-ban megboldogult NagyapAnk, miutAn nagyapjAnak

emlAkAre iratott SzAfer-TorAt CsomAn a csomai templomban

hagyta, Szombathelyen megboldogult Sziilei emlAkAre ujra i-

ratott egy szAp SzAfert, amit 19o8-ban a mb. EdesapjAnak

JArcAjtjAn iinnepAlyes korulmAnyek kozott a SzAfer-TorAt

megilletA tisztelettel vittAk be a szombathelyi templomba

As helyeztAk el a tobbiek mellett. A Tora egAsz a depor-
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CsalAdunk szArmazAsa:

Fleischmann Apai-Ag:

Megboldogult RdesapAm, R* Jhude (JenA) Fleischmann

a Csall6kdzb51 TejfalubAl (Milchdorf)-bAl szArmazott
Mbo nagyapAnk R* HAnAgid Avrohom (Adolf) As nagyanyAnk Kohn

R6za gyermekeikento NagyapAnak ket novAre volts

TerAz-RAzi SchwartznA mbo ^rpAd Edesanyja, kik Nagymegyeren

laktak As Altek bAkAs, boldog Aleteto A mAsik Roza nAni

Pozsonyban Alt csalAdjAvalo NagyapAnk occse Simon, ki miutAn
elvette Malvin nagynAnAnket AmerikAba vAndorolto

NagyanyAnk sziilo Kohn Roza Csoma melletti Dorbol
szArmazott, ott volt apjAnak a mi dAdnagyapAnknak az egAsz
vidAken hires foldbirtoka, ahol mindenutt AletmAdja As jo-

tAkonysAga miatt pAldakAppen emlegettAk, ott nevelkedett
As abban a szellemben szivta magAba a csalAdi otthon sze-

retetAt.

NagyanyAnk, kinek volt mAg 2 fArfi testvAre, kik
dAdnagyapAnk gazdasAgAn segitkezteko Nagyszuleink Tejfalu
kozelAbe vezettAk birtokukat odaadAssal As meleg zsido sziv-
vel, azon fbldon, amit szuleiktdl orokoltek, ahol Mntagaz-
dAlkodAssal, jotAkonykodAssal As a zsidA szellemtSl Athat-
va As annak eldirAsait kovetve neveltAk gyermekeiketo

NagyapAm birtokAba volt az ugynevezett "jichesz
brief” - szArmazAsi levAl, amely kimutatta szArmazAsukat
apArdl fiura szAllva egAszen DAvid kirAlyige A 900-as A-
vekben Nagyszuleink CsomAra koltoztek, ahol els5 idoben
vAszon gyAruk As faraktAruk volte NagyapAnk joszivAn As
zsidA arisztokrata megjelenAsAn kivlil nagy TAlmed-Chochem
volt, ki a gazdagsAggal jArA er6s elfoglaltsAga dacAra min-
den nap idSt szentelt a Tajre tanulAshoz 0 NagymamAnk jAszi-
vAnek az egAsz vidAken hire volt,

09

0 sajAt maga a legszerAnyebb korlilmAnyek kbzott Alt,
dacAra gzdag emberek lAvAn« 6 sajAt maga mindig csak karton
ruhAkba jArt, szombat As Unnepnapok kivAtelAvelo Ugyelt,hogy
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Reichmann Chdjim JicchAk Arje (Lajos) Hitvese Anci

(Mermelstein) es Gryermekeik

,

Cvi J6nkev (Jozsi) 9 Tiber, Agika 6s Ocsike.

(N4meti Mome szUlc Reichmann Erzsike)*

Benedikt M£jer 6s Hitvese szlil. Pleischmann Janka

b4sz Ro Avrohom 6s negy drdga Gyermekiik Avremele

6s hArom draga kisle£ny 0

mOM cnpa* 'n 1 *

A Mennyek legmagasabb TronusArol, ahol csillagok-

kent ragyognak, tekintenek le a MArtirhalAlt halt

szent Lelkiik, kik a mi boldogulAsunkert im&dkoznako

nnoD o-pnon o^virmn en

a orpmrrcn o^nn -nnsa vnsan

. I D K
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Treuhaft RAzsika fArjezett Griinvald

Liebermann Nuszn (NAndorka) ben R. Majse Lieberman 4s

Hitvese 4s St drAga Gyermekijk: Majsele, JoszAf , Klaj-

menesz , Jicchak Joel, Saul ZchArjA

Liebermann Junker Cvi (JenScake) ben R. Majse.

Liebermann Channa (Annua) bAsz R. Majse Liebermann,

ferjezett Reich
Ozv. Fuchs JakabnA sziiletett Reichmann FAni

Reichmann Majse (Mdric) ben R. Shmuel 4s Hitveae Marika

4s Gyermekeik.

Reichmann Cvi J4nkev (J6zsi) ben R. Majse 4s Hitvese

Marika 4s Gyermekeik.

Gertrud, S4ndor, 4s R6za.

Blum Smuel (S4muel) ben Rabbi Eliezer 4s Hitvese

Gizella, Gitl.

Blum Majse JAnkev ben Rabbi Eliezer 4s Hitvese Rivka

4s Gyermekeik.

Dvojrale (iluska) 4s Eliezer Doved.

Blum Etelka b4sz Rabbi Eliezer.

Ozv. Hercog (Mandl) Szera (Szer4n), B. Avrahom Fleisch-

mann 4s UnokAja.

Lebovitz Lili.

Ozv. Fleischmann Man6n4 sziil.SAmuel Gizella 4s

Gyermekei

.

Fleischmann Laci 4s Hitvese BSzsi 4s Gyermekeik
Ozv. Sp4n Albertn4 Gittl (Gizella) b4sz R. ivrohom
4s Gyermekeik:

Mendelsohn Majse (M6r) 4s Hitvese Ella 4s D. Gyermekeik

Malkele, Albert, Ervin.

Hollender Adolf 4s Hitvese Margit.

Kohn Olga 4s dr£ga gyermekei Eliezer 4s Agnes.

Lieber Volf 4s hitvese Erzsi 4s k4t gyermektik Eliezer.

Sp4n Eliezer 4s hugocskAja ChAvA (£va) Jdzsi 4s Kati
drAga gyermekei.

Braun NAftuli Eliezer (Lajos) 4s hitvese sziil. Engel
Ilus 4s D. Gyermektik Eliezer.

SpAn IrAnke.

SpAn Magduska.

Ozv. Reichmann J6zsefn4 sziil. Fleischmann Laura bAsz
R. Avrohom 4s Gyermekeik.
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D^GA CSAliDOM EMLEKLAPJA 0

"Fajdalmas konnyekkel ? meggyotort sziwei p soha el nem mulo

kegyelettel gondolok az artatlanul elpusztitott HAT MILLIES

Testveriink „DrAga MArtirjaink Szent Emlekere As kozottuk a

mi szeretett draga H0ZZAtART0Z(5iNK felejthetetlen emlekere.

Kik a Mindenhato szent neveben es nevAArt - w own ”

pusztitattak el, legnagyobb reszuk anAlkiil , hogy kever jisz-

rAAlhez juthattak volne, kegyetlenul p irgalmatlanul , a leg-

barbArabb eszkozokkel es kulonbozA kinzAsok kozepette P gAz~
kamraba begyomoszolve leheltAk ki DRAGA HdFEHER TISZTA LEL-

KtiKET" - "NSOMESZ EDAJSIH UTHAJRIM" A MXNDENHAT^ BOSSZULJA
meg Artatlanul kiontott szent v^rUket m

DrAga szeretett SZtiLEIM;

Ro Jhude (Jeno) ben R. Avrohom y*x?
Mindl (Margit) basz Rabbi JiszrAAl FLEISCHMANN„n"y

DrAga Rokonaims

Ro Noszn (NAci) ben Rabbi JiszrAAl Schpiro es hit-

vese Hannus

.

Ro Majse (Moric) ben Rabbi JiszrAAl Schpiro es hit-

vese HelAn.

Ro Shmuel (SAmuel) ben rabbi JiszrAel Schpiro As

hitvese (Berta) Blume.

Gyermekeik; LAszld As Zoli Engelman, sziilo Schpiro

Mancika, fArje Leo As kAt drAga gyermekuk;

R„ Cvi JAnkov (Jozsef) ben rabbi JiszrAel Schpiro As
H. RAzl (Rezsin)

Ozv o Weisz MAmA Mindl (Hermina) bAsz rabbi J„Schpiro

As gyermekeik

Kohn JicchAk hitvese MirjAm (Mariska) , gyermekeik;

Gyorgy As Judith.

Ro Jicchak ben R. Mordechaj JehezkAl Altmann As H«
ChAne bAsz R. JiszrAAl.

Gyermekeik; ZchArje ben R. JicchAk /Rezsdke Altman,

MirjAm (MArta) bAsz R. JicchAk fArjezett Wiillinger As
kAt drAga gyermeke (unokAjuk)Marika(Blumele) As FrAdike.
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gel As oly makkabeusi elszAntsAggal esnek el 4s AldozzAk

fel Aletuket a jobb jovA remAnyAben. A MindenhatA irgalaaz-

zon 4s vAdje meg mindannyiukat

.

FogadjAtok ezen "TortAnelmi Jizkor konyvet" szere-

tettel 4s meg4rt4ssel , tekintsetek bele nAha-nAha 4s jusson

eszetekbe volt HitkozsAgetek, szeretett Hbzz4tartoz6itok 4s

adjAtok tovAbb DrAga Gyermekeiteknek is. De a mult megArzAse

a reA val6 emlAkezAs csak onmagAba „ hiAnyos cselekedet vol-

na.

. ..Jogosan tesszUk fel mi mindannyian, drAga test-
vAreink azt a kArdAsts mi legyen a jovoben a feladatunk?
Neked! Nektek! Nekem, kik mindannyian AtvAszelve a mult ne—
hAzsAgeit megvagyunk?

... A vAlasz kissA gondolkozAs utAn nem nehAz

;

minekUnk testvAreink At kell venniink mArtirjaink kezeibAX
a zsid'6 hagyomAnyok ArzAsAt, As a zsidAsAgunk irAnt Arzett
hiisAggel kell azt tovAbbadni gyermel^einknek a megvAltAs el-
jovetelAig. A zsidAsAgArt pusztitattak el 6k mindannyian As
a zsidosAg, a ZSID6 TRADICld tovAbbi viselAse fogja MEGTAR-
TANI 6kET EMLEKEZETdNKBEN.

Ezuton nyujtom felAd volt Abauji TestvArem a szikszAi,

szAntAi, forr-As encsi vidAkiek EMU&CdNYV^T szeretettel,a-

mit meggydtort sziwel As konnyes szemekkel Allitottam osz-

sze As irtam Nektek, Gyermekeiteknek As a kAsAbbi nemzedAk-

nek - kbnnyek, amiket sAhaj, fAjdalom, elismerAs As megha-

tottsAg kisArt. Most, mikor mAg szenvedAsijnk nagy As naprAl

napra ujabb As ujabb sebeket ejtenek ellensAgeink rajtunk

As nem volt elAg az Aldozat, amit hoztunk egy imAval As

meghatott kArelemmel fordulok a JAsAgos MindenhatA felA;

irgalommal As kegyelettel ! !

!

t orpaa ’jab abisu K*ani o’aa >'Bin ontatai mas bVaa"

" Vka 'n ntw yna
"Az atyAk ArdemAben segits a gyermeken, hozz megvAltAs

t

gyermekeink gyermekeinek. OicsArtessAl OrokkAvalA ,
«kt

megszabaditja IzrAelt." Amen.

Fleischmann Szroli - SzikszA-BnA-BrAk.



mAra Eletetek, orok vilAgitd fAklyakAmt As vildgitsak be
jelenlegi tartdzkodAsi helyeteket a volt
otthonotokbol hozott 4s meggyuj tott gyertyAtok fAnye.

Zcharj Asz Aser oszo lcho AmAlAk.
- '"p^ny ary arst rut “nat"

"Emlekezz mit tett AmAlAk"

.

A rettenetes hAboru kovetkezteben mi nAhanyan

"SArisz HApleto" volt szUXdfoldiinket elhagyva a vilag miiL~

den rAsze felA szAledtUnk 4s m4g most is a fAjdalomtdl a

szenvedest6X t avagy az ArvasAgtdl t4pel5dzve az 4let utjai-
nak jobbra vagy balra val6 tArAs problAmAja All nap-nap u=

tAn elottUnk„

TestvAreink! Az 4let utkeresztezddAse ele ArtUnk 4s

az oszlopra helyezett tAbla p amely a helyseget mutatja^hogy

hovA lehet eljutni eltUntp mi csak az oszlopot talAltuk meg.

Hogyan talAljuk meg tehAt a helyes utat?

o o otizenik nekunk 0k e a Mieink onnan Fentr5i c ahol

csillagokkAnt ragyognaks ha tudni akarjAtok,, hogy merre ha-

ladjatokp ha tudni akarjAtok p hogyan jArjatok p akkor tArje-

tek eloszor vissza p haza p ahonnan elindultatokp tekintsetek

be volt otthonotokba 4s vigyAtek magatokkal azt a szellenet,

amit mi az utolsd percig a megfulladAsig pa mAglyahalAlig,

a megfagyAsig nem hagytunk el - akkor megtalAljAtok az iga-

zi utat c amely Udvositp amely remAnyt 4s tartalmat ad az

Aletben.

w na wi iVin an w GenerAcid megy 4s uj GenerAcid

koveti. Az elkovetkezd nemzedAk mAr lassan elfelejti nagy

elddeiket. Mi magunk is a haladd nemzedAkhez tartozunk 9saj-

nos naprdl-napra kevesebben vagyunk. Hoi itt„ hoi ott dlil

ki egy-egy sdrisz hAplet© az Aplild orszAg zajAba belevegyiil

egy-egy fdjdalmas jajkiAltAsunk? amikor volt TestvAreink

elhunytArdl kapunk hint, A mi sokat sanyargatott Aletiink-

ben* napjainkban sajnos gyakran kell temetdkbe jAmi p ahol

fiatal drAga gyermekek a szent orszAg vAdelmAben hosiessAg-
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mindennapi gondok felett gyozedelmeskedni kell az emldke-

zesnek. 25 4v utdn is elottlink kell hogy legyenek Ok, a

Dragak, kik az 4letet 4s a rem4nyt adtak nekunk 4s gyerme-

keiteknek.

Eppens4ggel ez4rt iratott ezen konyv is, ami a Te

4s a Ti gyerekeiteknek is a kbnyve, ez a "Mdzkir kdnyvtink",

ahol osszetaldlkozik a mult, a dics6s4g, a jelen, a fdjdalom

4s a kett6 4rt4kel4se ad erdt a jovdbe, ha tudjuk mi volt,

mit tettek, tudjuk azt is, hogy mi lesz, dicsds4ges 4letilk

pajzsk4nt fog bennUnket v4deni«

Eml4kezz! Mindig 4s ebben a konyvben ahol ossze van

foglalva az igazsdgnak megfeleloen mindaz, ami megtort4nt

eml4kUl, megeml4kez4slil 4s figyelmeztet4sUl is szolgdl.

Rabbi Jiszrdel Szdlenterrol Vst beszdlik, aki

minden dolognak leszUrdsdvel az igazi uton vald haladda ut-

jdt kerestes

Egyik este az utcan jarva cipdje elszakadt 4s keny-

telen volt egy cip4szt keresni. Miutdn taldlt, bel4pett az

ajton, ahol egy gyertya-ldng vildgitds mellett dolgozott a
mester 0 Megk4rdezi a Rabbi, hogy vajjon hajlandd-e cipdjdt

megjavitani? Azt feleli a cip4sz, kez4vel a gyertydra mu-

tatva; "addig mig a gyertya 4g, lehet javitani",

Amikor ezt hallotta Rabbi Szdlenter azt mondja, az

4g5 gyertydt magdhoz 4s az eg4sz zsiddsdghoz hasonlitva,

hisz a gyertya f4ny© az emberi lelket jelenti, addig Test—

v4rek, mig 4g testetekben a Mindenhatd lehelet4vel beldtek

adott "Nsome" gyertya f4nye, a zsiddsdg kotel4k4ben elotte-

tek nyitva az 4let„.o m4g cselekedhettek, jdkat alkothattok

a Mindenhatdval 4s felebardtaitokkal szemben, addig mig eg

a gyertya, a gyertydnak az a tulajdonsdga van, sokszor pis-

log 4s a sz4l dramlatdtdl hoi jobbra, hoi balra fordul, van

amikor hirtelen majdnem kialszik, de amig a kandc ki nem 4-

gett, egyenas f4ny4vel bevildgithatja az egdsz vid4ket,hogy

utmutatdkdppen szolgdljon az elkovetkezd generdcidk szdmdra.

Szolgdljanak valdsdgban Drdga Testvereink, Gyermekeitek szd-
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tegldhoz hasonlitja, amelybol ha egyik tbglat elmozditjak,

az egesz halom megmozdul „ Evszazadokon keresztul a zsidd es

a zsidd nep volt a biinbak, ha egy zsidd valami bunt kovetett

el, az egesz zsidosagot tettdk feleldssd. Hoi itt, hoi ott

volt prpgrom, vervad, vagy zsidd iildoztetes, amit egyik

versben irva van ;

Varsobol kiiiztek, idegen mehet

Pragabol kivertek, maradni nem lehet

Lyonba gyulladt, fojto mdgja tuz

es vasszegekkel var a niimbergi sziiz.

Bazin felett mar vbrhenyes az Eg

Lemberg piaedn forog a kerek

Tovabb , csak tovdbb

Asszonnyal, gyerekkel, szekdrrel

Csak tovdbb . „

.

Nines az evnek olyan szaka, nines a napnak olyan d-
raja vagy perce , ami nem jelenten® zsiddknak artatlanul ki-
ontott veret, nines oly uradalom vagy kirdlysdg, helytartd
vagy diktator, ki ne kezelte volna szabad predakent zsida-
jatp vagy judejdt, Tomerdek szenveddssel, tengernyl verrel
van leontve a munkalkoddsban es alkotasokban kitaposott kii-

lonbozd orszdgok utjai, ahol oseink es elddeink elhaladtak.
De azp ami 942 - 945-ig tortent, betetdzott minden ezideig
letezett szenvedest,

Zsidd-torvenyek nrunkaszolgdlat, gettd, teglagydr,

aztdn deportdcio marhavaggonokba gyomoszolve, Auschwitz es

a tobbi vemichtungsldger, gdzkamra , krematdrium, gyilkolds

,

sanyargatds a barbdrizmus minden eszkozevel, leimi is kep-

telenseg azokatp amiket a gyilkos fenevadak elkovettek. o

.

Legyilkoltak hat millid embert es kozottuk 17,000 Aba-

uj-ip szikszdi, szdntdi, forr-encsi es videkeiket csak azert,

mert a Mindenhat6 gyermekei, csak azert mert zsidonak szii-

lettekp kozottiik drdga Apdink, Anydink, Testvdreink, Gyer-

mekeinkooo andlkill, hogy kever-jiszraelhez juthattak volna,

anelkiil, hogy tudndnk, hovd lettek drdga Tetemiik! Meg csak

egy fenykep, egy kdzirds, egy emlek sem maradt Tdliik. Hdt

lehet, hdt szabad 6ket elfelejteni? A hdtkbznapi napok a
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rec (a gazdAmtAl) . Az 6 szUletAsnapja volt 4s benniinket ez-

zel ajAndAkozott meg. Ezt adorn Neked, jA Teremtd" - 4s a

garast jobb kez4vel az 4g fele dobta.

& Rabbi BAl S4m Tov a nagy C4dik lAtta, amint egy
k4z lenyult az AgbSl 4s elkapta a pAsztor garasAt. A cha-

szidjai felA, kik elbuvolve figyeltAk,, azt mondottas

"LAtjAtok p ez az egyszerii pAsztor betartotta szAsze—
rint amint irva vans i®s>a bam *?3a -p p*?« 'a nit nanai"

"Two Vaai

"Es Szeresd az Orokkevaldt I.tenedet egesz sziveddel 4s e—
g4sz lelkeddel 4s minden erdddel".

Amikor idezem a pAsztor ragaszkodAsAt 4s szeretet4t

a MindenhatAval szemben elSttem vannak a mi dr4ga szeretett

HozzAtartozAink, nemzedAkrAl nemzed4kre ahogyan 4lt4k a
- "ban®* ye®" "SmA JiszrAAl" ArnyAkAban Aletiiket, megtAn-

torithatatlanul szolgAltAk az Urat szivukkel, lelkUkkel 4s

minden ereJUkkel . Eg4sz Aletukon keresztill bizva 9 raindig -

m4g akkor is, amikor a csenddrok kisArtAk 6ket 4s Auschwitz-

ba inditottAk 6ket utolsA utjukra... s amikor a folytAgAz-

tAl fulladozni kezdtek, SmA JiszrA4lt mondtak bucsuz4ul.De

eg4sz AletUkben is ebben a szent szellemben 4ltek.

**sy na *»a®->y o»a an’i »a»yi »3’y n»aia ^a« aba Vy”

"Xl Ale Ani bojchijo Anji Anji jordu mAjim Al chAH4
bAsz Ami". - Nepem kbnyortelen elpusztitAsAArt sirok, sze-

meimbAl folynak a kbnnyek".

TeatvAreim! A zsidA n4p tortAnete tUzdelve van fAj-

dalmakkal e a gAlutban 415 zsidAsAg egAsz tSrtAnetAt a "BAsz

HAmikdos* elpusztitAsa korAtAl kezdve a zsidAhitiikArt vAr-
tanu-halAlt halt Aldozatok sora tolti ki 9 As ez nem vAlto-
zott a zsidAknak a gettAkbAl valA kijovetel utAn sem. A
mArtiromsAgot hoi az egyik, hoi a mAsik Allam, vagy orszAg
zsidAsAga szolgAltatta. A midrAs a zsidA nApet egy halom
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a Chaszidizmus megalapitojAnak tudtara adtak £ hogy vala-

hol van egy pAsztor, kinek imAja jobban elfogadott a Min-

denhatonal, mint az ov4„

Elindult chaszidjaival keresAsAre 4s estefele rata-
lAlt a pAsztorra, amint nyAjAt osszeterelte, megitat ta es

imara kulcsolta kezeit, az Eg fele tekintve sajAt nyelvAn
megszolalts

"J6 Teremto, VilAgok Ura, Te teremtetted a fbidet,

a napot, a esillagokat, a nyAjat, a legelot es engem, An

nagyon hAlAs vagyok Neked erte, Te gondoskodsz, hogy virul-

jon a mezdp legyen viz es legelo, legyen mit ennem As ruhAz-

kodnom, szeretnek hozzad igaz szivbol ,
imakonyvbol imadkozni

de sziileim koran meghaltak, Arva lettem es nem tanitottak

imadkozni. De An megis halAs vagyok Neked es igy fohaszko -

dok HozzAd, hisz Te nem esak megteremtettAl, de gondoskodsz

is rolam!"UtAna elkezdett zokogni es sirt, mig Alom nem

jott szemAre, miutan felebredt es ujra fohAszkodni kezdetts

"VilAgok Ura j,
mivel rojam le halamat IrAntad, hisz

minden itt kbrulbttem a nagy vilagon a Te teremtmenyed es

mindenki hAlds Neked erte". Es hirtelen kiveszi tarsolyAbdl

a furulyAjAt 4s azt mondjas "elfujom a legszebb pAsztor 4-

nekeket a Te tiszteletedre" - es magasztos ArzAkekkel At -

hatva fujni kezdi a furulyAt, Aneket Anek utan. Szemei koxmy

be lAbadnak 4s addig fujja mig a fAradsAgtol elalszik.

Kis id6 utAn ujra fel4bred 4s folytatjas "Mindenhatd

Atydm, mivel rojjam le hdldmatNeked 4rettem" 4s a nyajra
mutatva : "Arettiik" 4s a foldre fekszik 4s lAbai mozgatAsA-
val a vilAg minden tAja fel4 behunyt szemekkel tesz mormo-
lAsok kozott mozdulatokat , mig a faradsAgtdl ujra elal4l„

Hit4n ujra magAhoz t4r felugrik 4s azt mondjas "JosAgos

Teremto , mit is adhatnAk Neked hAlAbdl, hogy tovAbbra is

segits4l 4s AldjAl beimUnket". Hirtelen zsebAhez nyul 4s

kiveszi egyetlen garasAt 4s azt mondjas

"Ez az eg4sz vagyonom, ezt kaptam tegnap este a pe-
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retlen fenyegetest tartogatott szdmdra. Pelelem a kakas-

tollasoktdl, a minden ok nelkiili gyiilolettdl, felelem a fe-

lelemtdl

.

Kizdrdlagosan a szent szombat ds zsidd unnepek meg-

tartdsa, azok bekoszbntdsdnek vdrdsa es elokeszuletai es a

bennsdsdges csaladi diet melegsege potoltdk a kiilvildg es

a komyezet nehezsdgeito Minel tobb gyerekp tobb csalddi

esemeny, anndl tobb fennyel telt meg a zsidd hdz„ s ujabb

ds ujabb kis csecsemd bolcsdje felett virrasztva szdttdk

dlmukat a gyermekeik jovdjdrdl a zsidd anydk. Mit nem tet-

tek sziviik minden melegdvel gyermekeik jovdje erdekdben

minden didozatot meghozvas, hidegbe , folydn keresztul c uton,-

dlloknak kiteve cipelte a falusi anya gyermeket a mdsik fa-

luba, hogy dlef - beszt tanuljon. Sok kilomdtert tettek meg

az apdkj hogy minjennel imddkozhassanak ds a viddki sajche-

tok dletUk kockdztatdsdval jdrtdk a kozsdgeketp hogy kdser

hussal ds eldimddkozdi tdnykeddssel ds oktatdssal segitse-

nek.

Hdnyszor ds hdnyszor vdllaltak vdrtanu sorsot

hitukert Hittestvdreinkp mindig csak drdemukert , erdnyei-

kdrt ds sohasem bUneikdrt. Rabbijainkat ds tanitasaikat hU-

sdgesen kovettdk, erlechsdgiikdrt legenddkba illd, az Ok fo-

hdszaik az 6k thilem monddsaik mind az Egi trdnus eld ke-

rUltek, Vajjon ki nem emldkezik kozUllink a Drdga dreg bd-

csikra, amint a sotdt hajnalba ldmpdssal a kezilkben igye-

keztek a templomba „ „ » nagyapdinkra vagy apdinkra, ds az d-

reg imakdnyvekbdl ki-ki tekintd, kdnnyes szemU drdga Ndni-

kdkre, Nagyanydkra ds Anydkra „ A kis drtatlan aranyhaju

kislednykdkra, amikor iskoldba igyekeztek, vagy a kis chdder

gyerekre, amint kis pdjeszdval ment anyukdval vagy apukdval

a chdderbe...

Hogy magunk eld idezzuk dket, ujra leirom ezen kis

elbeszdldst, hogy azon keresztiil tekintsllnk be az 6k lelki-

vildgukba;

A "Bdl Sem Tov" (Rabbi Isrdel ben Eliezer Best) -



"ori'an*? •nBOM i»p vtbi’ o’aa pin* in pyt’ Tyz>V

"Hogy tudja meg a keso nemzedek, a fiuk kik szUletnek

keljenek fel As beszAljAk el az 5 fiainak" . A mi Hitkoz-

segeink lelke a kozel 4oo eves mukodesuk alatt az Asi szel-

lemtol megihletve csungott az orok szent eszmAnyen: a TorAn.

DicsAsAges emlAk, halhatatlan erS, a vailAs es a szinAi to-

ra tanulAs szeretete. Az a megvAltoztathatalan szellem je-

lentette Nekik a zsidAsAgot. A T6rAt a MindenhatA nem a

sotetsegben adta - irja a MidrAs - hanem vilAgos nappal, a-

mint irva van a kinyilatkoztatAsnAl n *ipian n'Tia "As

amidSn reggel lett" a zsidAsAg minden generAcidjAnak problA-

mAja a TorAnak s a fenynek egyiittessege, hogy a vallAs a hit

nem az ejszaka, nem a szellemi homAlyban adatott a zsidosAg

gyermekeinek , hanem a vilAgossAg a becsiile tes torekvAs a
MindenhatA szent utjain haladva. A zsidAsAg adta az embe-

risAgnek az erkolcsi az egyl.tensAg hitAt, As ami a legdrA-

gAbb a vallAs nappali fAnyben valA szUletAsAnek tAnyAt, As

mindenUtt a vilAgon a tudomAny miivAszessAg, kultura As A-

lAnk kereskedelm hirdeti a zsidAsAg sokfAle ArdemAt.

A mi osszes elodeink, nagy Rabbijaink a kulonbozA

generAciAkban As sok sok hiveik a Tora neveltjei voltak,

bAlbAtemok a nagy hitkozsAgekben, avagy a kis falvakban ne-
hAz korlilmAnyek kdzott sokszor egyedtil, vagy ketten egy
kozsAgben AriAsi msziresz nefessel Apitettek, tengettek Ale-
ttiket az Alet gyakran viharzA hullAmaiban a szent szellem-
nek megfelelAen,

Az apAk a hetkoznapoktol valA fe1elmukben , a videkBn
Alt zsidA, a gazdAk As az iparosok indulekonysagAtA1, a hA-
zalA az orszAgutak As vAsArok viszontagsAgaitAl, a kis bol-
tos szatocs a szalmafbdeles kunyhAjAnak egyik szobAjAban,

ahol kora reggeltAl kAsA estig mArte a cxikrot, sot As az

egyeb dolgokat, amirs a faluban szuksAg volt. A falusi

korcsmArosoknak gyakran kellett berugott garAzda legAnyek-
kel birkAzni As hareba szAllni. Bz volt az Alete szombat-

tAl szombatig, mikozben az aggodalom As a felelem sohasem
hagyta el. FAlelem a holnaptAl , aumely mindig valami isme—



- 19 -

bevezeteseben , hogy 1696 kiszlev h6 3 napjan a Mindenha-

tAnak csodAlatos segitsAgAvel menekiilt meg, amikor nAhAny

gyujtAszerrel pakolt hord6 felrobbant As nAhAny hAz a rob-

banAs kovetkeztAben osszedAlt 4s nagy tiiz Utbtt ki . 0 maga

nagy veszAlyben volt, mert benne volt a kozpontban 4s a J

A

TeremtA egy keskeny utat nyitott elAtte, ugy hogy kimenektil-

hetett eg4szs4gesen anAlkiil, hogy bArmilyen kis sebesiilAs-

ben lett volna r4sze. A nagy baj kozepette fogadalmat tett,

hogy ha a JAsAgos a bajbAl kisegiti, a hAtralAvA napjait

a szent Tora tanulAsAval fogja tolteni.

Mi Dr4ga Testv4reink mindannyian bent voltunk a ger-

m4n pokolban, ahol a gyujtAszerrel pakolt hordokon kivul a

barbArizmus minden eszkoz4vel gyilkoltak 4s mindannyian lAt-

tuk a haldlt kUlonbozA formAban magunk elAtt.

En a szenvedAsek kb zepette hArom alkalommal Areztem
a v4g kozeledtAt, amikor S.ujhely mellett bujkAlva magyar
katonatisztek k4t k4zigrAnAtot dobtak rAnk, amikor tizedel-

tek 4s An voltam az utolsA tizedik 4s megkegyelmeztek, ami-
kor harkAn a lAger (pajta) kiuritAse utAn a rohadt szalmAn
fekUdve az SS lAger-flihrer revolverAbAl egAsz kozelrAl rAm
16tt.

Mindezekben a nagy megprAbAltatAsokban a JAsAgos
MindenhatA megvAdett 4s akkor elhatAroztam, hogy Aletem
egyik fA cAlja lesz, hogy a mArtirhalAlt HozzAtartozAink
szent emlAkAnek megbrokitAsAArt mindent elkoveiak, a BnA-
BrAki "Chug ChAszAm Szajfer" templomAnak tanulA-szohAja
hirdeti a benne vAsett emlAktAbla szent EMLEKtjKET SZELLE-
MtJKNEK megfelelAen abban a teremben imAdkoznak As Tajret
tanulnak a nap minden szakAban 4s ott van mArvAnytAblAba
vAsve NevUk.

Most pedig ezen a konyvon keresztul akarom szent
HitkbzsAgeink 4s az ott lejAtszAdott Ardemekben dus esemA—
nyeket megirva kiadni a mi 4s a kAsAbbi generAciAk szAmAra
mert "multjAban 41 a nAp"

.
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E L 6 s z 6

"Vailjunk h&l&t az Orokkevaldnak, mert jo 9 inert

orokke tart az 6 kegyelme"

«

Leirhatatlan hdlas sziwel adok h£l6t a Josagos

Mindenhat6nak
? hogy kiszabaditott a poklok pokl&bol es

megengedte nekem 6m± azt a nagy napot 9 hogy megvalosithat-

tam eletemnek nagy v&gyd

t

9 hogy ezen tortenelml megirason

keresztiil orokithetem meg szeretett Braga Hozzatartozoink

szent emleketo

Sok-sok idobe 9 sok-sok keresesb@ 9 almatlan ejszakd-

ba es a fajdalomtol kiontott sok konnybe keriilt 9 de mind

keves es boldogsagom hatartalan 9 hogy a megemlekezes szent

oltarara letehetem ezen konnyel* sziwel es nagy szeretet-

tel irott dokumentumomat 9 amelybe igyekeztem tudasomnak

minden latbavetesevel a forrasok keresesevel a meg eletbe-

maradtak megkeresesevel a lehetosegeknek megfeleloen minel

m4lyebben behatolni 9 es minel tobbet megtudni a volt Hit-

kozsegek miikodeserSlo De minden igyekezetem dacara messze

vagyok att6l 9 hogy teljesen felt&rjam a volt Hitkozsegeink

evsz&zados aldasos munk41kodasat 9 eletet es ori&si msziresz

nefeset 9 amit evtizedeken keresztiil vall6si 9 kultur£lis es

iizleti teren kifejtetteko

Talan egy csepp a nagy tengerben, de minde.zen keves

bizonyitja nagysdgukat 9 amivel beragyogtak volt sziilofold-

jiiket es hogy hirdessek mindannyiunk szamara es az elkbvet-

kezo generdciok szdm&ra, hogy " sohasem felejtjtik el Oket "

....obiyb na®3 Kb

Mi vezetett engem arra, hogy iroi tehetseg es szer-

z6i talentum hi^nyaban konyvet irjak?

Nagy Tanit<5mesteriirik _ apy’ pbs am
wy»m > ’ 3B " ”Pn4 Jhajsie" irja ** Szeder Nasimo'^wa
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"omapyn ra’?’? mmso’? l’n’ - non Dm an o’ja niton"

•»a 'ib mn" "labbnK o’an *|inai ’sa ikb 'n miK"

"non obiyb ’a aio

»b ib’Ki ntn oi’n ny mya ’by baa n®K aian ba by

,ny©i ny baai oi’ baa fan inpnx nann ’3i®bi o’a m’© iKba

ba by 13’niaK ’pb-Ki 13’pb-K 'ib nmnb ’nbia’a f’K

.nxb i’an ’a nay n®iyi n®y t©k ionn

bnan nonai imrya ’b jnai ’nabn *i©k mxn *|*nai

...D”na ’n*iK©3 nmvn b© oi inane©

ona ib-Kb biaaK JTBi,’by pbiaan ba by 'nb a’©K na

n»a maabi n©npn yiKa m»nb ’mat® »b jna aw* iwt ba by

naaa nT ’nB’K© n« o’©anb n"apn ’b iTy i©k byi 'nb jbk 3

iop’o »mb’np b» iKisan nayn rot o’Kan nimb n’xanbi

:k3*iid ’iKaK Tina ba sibK mb’npi

oys ’k »ab nx ’hk©3 Kbi nsio aya ’na®a Kb obiya

.iso ainab

nna©n,i3’by nay© omo’n bai hk i©n mynKa ba baK

na®’ jyab nn ison nK ainab ’niK iK’an m®np nib’np

,13’iab ,13^ o’Kan nimbi niKan o’3®b nsa nnarab nar’i
.bKnc’ - ’aa babi lanaab
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A kozos JArcAjt minden evben IjjAr h6 24-ik nap-

jara es6 napon tartjuk delutAn Bne-Brakban a Martirjaink-

r6l elnevezett Emlekternninkben

.

Amennyiben 24 pentekre esik, ugy elotte csutorto-

kbn es ha 24 szombatra esik, ugy az utana kovetkezd vas4r-

napon.

Edesapa es ^desanya J4rcajtj4n meggyujtandd emlek-

m4csesnel mondandb

:

o c 0 © © © © ©

©

nev

niv

own ®vp p by lami®

.ms on n»®j nay

. . .

.

»nnn ’on n»®j l

pnx* omaN nmi oy D^nn mn minx o.nnwsa nj^nn

7ny jaa® mopixi o’p’TS nK® oyi nnbi bm npm m® apy’i

7 ON
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! ii’i’p’ *707 D”nN’n m’*?

dbAga hozzAtartoz<5ink eml&lapjai

! ’mo ’on nowi nxi ’no ’ax noa/i m r
i non

"A FELEJTHETETLEN EMLM SZEHETTEIHK jArcXtJAI" !

”(5h Istenem! EmlAkezzAl meg boldogult Atyam lelkA-

rAl, As megboldogult AnyAm lelkArdl, Kiket megbltek, Artat-

lanul elhurcolva a mArtirok oltArAn a MindenhatA szent ne-

vAArt"

.

Megboldogult EdesapAm ................... . JArcAjtja. .......

Transzport/MunkaszolgAlat

Megboldogult EdesanyAm. JArcAjtja. .......

Transzport

Megboldogult TestvArem JArcAjtja

If If If

It If If

Megboldogult HozzAtartozAm. "

II If 19

ft ft ft

ft ft ft

A kassai DeuortAltak JArcA.it.1a!

1. transzport IjjAr 25-An 3. transzport SzivAn 4-en

2. transzport I j jAr 29-An 4. transzport SzivAn 17-An

Kinek deportAlAsi vagy elhalAlozAsi idejAt nem ismerjbk, Szi-
vAn h6 20.-An lesz a JArcAjtja megtartva.

A JArcAit mAcses a dAtum elAestAiAn avuitandA .



- 14 -

... "n’an fnrm | nns" - VAgiil is MlAs koszonetem

4s imAba ontott XldAsom szAll ezen szent Emlekkonyvon keresz-

tul DrAga szeretett Felesegemnek MALKANAK 'nn kinek meger-

tese As segitsege nelklil nem valosithattam volna meg azt, a-

mit a Mindenhatbnak Mia megvalositottam. Ki az irAssal 4s

keresesekkel eltoltott sok 4s szamtalan oraimban, tlirelemmel

4s megArtS szeretettel v4gezte el a Hat DrAga GyermekUnk ne-

vel4s44rt 4s segits4g44rt ram is hArulo feladatot 4s munkAl-

kodAsokat , sok f4l AjszakAkat Atvirrasztva, hogy potolni tud-

ja az Altalam elhalasztottakat . Meg4rtette a minden jutalom

n4lklil j4.ro elhat4roz4somat 4s mint hlis4ges 4lett4rs j6in-

dulatulag megengedte, hogy eleget tegyek onzetlenul szent

elhatarozAsomnak, hogy 6ket, a DragAkat megbrokiteni tudjam.

Minden 4gi jutalom 4s foldi 4ld4s Ot illeti meg.

AldAs kulon a meghatottsAg konnyeiArt, amikor egy-egy

r4sz felolvas4s4n41 velem egylitt konnyezett } anelkiil, hogy

ismerte volna sajnos a szem4lyeket. A meghatottsagtAl jott

kbnnyei adtak nekem ujra 4s ujra er5t 4s kitartast, hogy

EmlAkkbnyvernet be tudjam fejezni.

Aldja meg a JAsAgos MindenhatA drAga Gyermekeinkkel,

hogy tudjunk Benniik eg4szs4gben igazi Jidische N4cheszt 14.t-

ni, 4s Aket orbmben a ChUpe el 4 vezetni. Ez lesz a legna -

gyobb ^gi jutalmunk a szent c4l 4rdek4ben kifejtett munkAl-
kod4s4rt

.

******
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hattunk HozzAjuk meltd EmlAket. EmlAkuket megorokitettiik

a Cion hegy Jeruzsalemi MArtir tAblAi kozott is. Boldog

lehet Mindenki ki ezen akcidban reszt vett. Kiserje a J6-

sagos MindenhatA XldAsAval utjaikat. "Bruchim Tihju !!!"

******

Elismeresem 4s hAlAs koszonetem Mindazoknak a Test-

vereinknek Kik segitettek a MArtirjaink Emlekenek megoroki-

tesere inditott akciA sikeres befejezAsAhez. "Az bnzetlen-

sAg jutalma a JAsAgos MindenhatA AldAsa".

******

ElismerAsunk 4s hAlAs koszonetUnk az eg4sz Abauj

megyei "S4risz HAplAto" nev4ben Harav Slomo PaszternAk -

nak - Kn B'»
,

7ir pnooD hd*?® ’"an a”mn
a "JArcaj turikon" Aveken keresztUl nyujtott EgyUttArzAsAArt,

heszpAdeiArt, (gy4szbesz4dei4rt) amellyel a fAjA mult em-
l4keire 4s volt csalAdi otthonunkra visszaeml4keztetett,
megArtA vigaszt nyujtva. Adjon Neki a Josagos £g jA

eg4szs4get 4s sok zsidA bromSt az 4letben...

******

'•d*db? d’ot’ Kin ym mpn"
" A J(3SAG0S MINDENHATtf PIZESSE MEG JUTALMUKAT M

" Ezen konyv feh4r lapjAn keresztUl akarom kife jezni

a meghatottsAg konnyeivel teli hAlAs kbszonetemet meg 27 4v
tAvlatAbAl is DrAga Vera Hugomnak ! - Ki a munkaszolgAlat-
ban szerzett sulyos betegsAgemben odaadA segitAkAszsAgAvel
testvAri szeretetet is tulhaladA ApolAsAval, minden Aldoza-
tot meghozva a J6sAgos MindenhatA segitsAgAvel, As Dr. Ger-
lozy FAorvos kezelAsAvel engem talpra Aliito tt, csodAval
hatAros modon As egAszsAgemet visszaszerezve az Alet utja-
in tovAbb haladhattam. A J6 TeremtA a VilAgok Ura Aidja
meg At drAga csalAdjAval egyutt jo egAszsAgben As sok Na-
cheszben As orbmben...
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Alig maradt meg sajnos sajnos nehany SERISZ HAPLETO.

Testverunk! Hozzatartozoink kerese hozzank:

Emlekezz! Z C H 0 R !

Imadsagunk a Jo Teremtohoz, Hozzajuk, a szent Ima

Jizkor ! !

!

Ovinu Malkenu nkajm nikmasz DAM Avodecho . „ Hasof'uch

Mi Drdga Emldkuket soha el nemo., felejtjiik. . .

!

F... Jiszrael.

******

"
! nrrmm nma nnbxm iman by •noy’ nbKV

"Bills ELISMERESEK ES A MINDENHATtS ALDASAVAL

KIS^RT KOSZONETEK”

E'lismeresem es halds koszonetem Mindazoknak, Kik

szent Hitkozsdgeink megdrokiteseben segitsegemre voltak "Hit-

kozsdgeink torteneti kbnyveplile tehez egy egy ertekes tegld-

val egy-egy megemldkezdssel , egy-egy mondattal egy kis koz-

segnek megorokiteseve1 egy-egy Nevnek bejegyzesevel szent

Hitkozsdgeink megorokitesdt szolgaltak. Reszesei a "HANCACHX"

nagy Micvajdnak . Segitsegukert halas koszonetem jar a Min-
denhatd Alddsdval Mindannyiuknak kulon-kiilon . „ „ .

.

*******

Elismerdsem es hdlas koszonetem mindazon volt abauji

Testveremnek, kiknek joszivii adakozasaikbol megvalosithattuk
Martirjaink Emlekenek megorokitesere inditott akcionk, ds a
Bnd Brdki Chug Chdszdm Szajfer Templom Emlektermdben allit-
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SZtiLtfHELYEM EML&^RE !

Vinr’a dki -py

s z i k s z d !

KOp’O p
»"p

" rpaia »jr n^K by "

" Azert sirok. . . .szemeimbAl konny fakad..."

" A mi kis szent GyUlekezetijnk EinlAkAre SzikszA!"

A mi sziilofoldunk a HemAd kozelAbe
Sok sok viszontagsAgnak volt idok folyamAn kitAve,

ElAdeink. . . Sziileink As Hi magunk
Igazi zsidA sziwel a kozsAg boldogulAsAArt dolgoztunk,

Becsuletesen, embersegesen, a Tora tbrvAnyei szellemAbe
PeldAs szAp eletbknek messze messze ment a hire.

Epiilt szApen Szikszo , a hitkozsAg, a templom

JesivAjaiban szorgalmasan tanult a fiatal tArsadalom
Nagy Rabbijai neveltAk, tanitottAk Aket...

XldAsos szavaikkal 6k szAritottAk fel a tomArdek

konnyet.

6k. . . Mieink egymAst megbecsUlve , remAnykedve Altek

Amig megprAbAltatAsok kozepette Arte 6ket a vAgzet,

A SzikszAi HitkozsAg ezeregyszAz DrAga Tagja. .

.

Kiknek mAg dAd As nagyszUleik is a kbzsAget lakta,

944 pAszAch utAn, alig pAr Ara mulva...

A karhatalom utasitAsAra, ki lettek mindenUkbAl

fosztva.

Hajnalba kisArtAk a vasut AllomAsAra. .

.

UtirAny volt a megyeszAkhely, RAkoczi vArosa, Kassa,

Oman, tAglagyAr, jaj, sok konny, keserUsAg As bAnat,

Auschwitz felA hurcolta 6ket az agyon-gyombszolt
vonat.

KrematArium, femichtungslAger, As oly sok sanyar-

gatAs utAn Oh!
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peldas modem vettek ki rAszuketo Hitkozsegeink fejlodese.

As keretenek kialakulAsAhoz csodalatot vivott ki, a fenn-

maradAsAArt kifejtett oroszlAnnak beillo hareban, es az

orszAg tbbbi nagy hitkozsAgeivel egyiitt az egesz K1A1 Jisz*

rAAlnek bliszkesegeve vAllotte

Hitkozsegeink kereteben tobb mint 80 szereny de al-

kotAsokban hatalmas szent Rabbijaink tortenete, tobb mint

szAz kis falu ami kis szAmu zsido jaival vilagito feny volt

Abauj Torna vArmegye buzAval, szollovel es hozzA n5tt sok

tovissel bevetett foldjen, ami csodalatos fenyt es Aletet

jelentett polgari lakosainako EppensAggel ott ahol a jAtu-

lajdonsAgaival es alaptermeszetevel kituntetett zsidosAg

oly sok erot p verejtAket, vert, es anyagi beveteleket ho-

zott As Alni szerette volna tovabbi AldAsos eletet a lakos-

sAg es a hatosAg, az er5szak P az emberi gonoszsag, segito-
tarsakent szegodott a barbarizmust kepviselo Amaleknak es

kozos erovel torbltek el a zsidosAg elhurcolAsAval p a va-

gyonok elrablasaval, a zsido Hitkozsegek evszazadok alatt

kiepitett intezmenyeinek lebontAsAval, vagy sajAt celok

felhasznAlAsAval hosszu evtizedeken keresztiil ott Alt zsi-

dAsAgot azzal a tudattal, hogy sikerul a vilAgot zsidA tala-
nitani, de a JosAgos MindenhatA megakadAlyozta gonosz szAn-
dAkaikato A zsidA nAp AtvAszelte a nehAz idoket As a SAArisz
HAplAto a csont As borrA vAlott emberi formAjukat is el-
vesztett emberi roncsokbAi olyan uj generAciA fejlAdott a-
mely mindannyiunk buszkesAge letto

Az uj generAcio folytatta meleg zsidA sziwel felA-
piteni a szent foldon, amit ellensAgeink megbAnitottak. Ko-
telessAglink megorokiteni, feljegyezni az eltunt nemzedAkek
AletmiivAt, As magunk elA P As ifjusAgunk elA pAldakAppen Al-
iitani.

Ez a cAlja Abauji TestvAreim ,,KONYVtlNKNEKw
9
az EmlA-

keket leirni As emlAkeztetni As ezzel felejthetetlennA tenni
volt otthonunkat, As CsalAdtagjainkaioEzt a szent cAlt ki-
vanja szolgAlni ezen konyv, amelynek olvasAsAt, megorzAsAt
As tanulsAgAt kivAnja Nektek kAro sziwel figyelmetekbe a-
iAnlani

Fleischmann Szrolic BnA-Brak P 5631 SzivAn h 0
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cpnmo " na ,, p oViy*? matt maT

Abauj - Torna varmegyebAl elszArmazott

Testvereimnek !

Ezen oldalon irt sorokon keresztul fordulok HozzA-

tok "Testveri” keressel . .

.

Hadd szAlljon a kArelem, a megArtAs, a szeretettol

kifinomodott lelketek hurjAn keresztul... Lenyetek legdrA-

gAbbjAhoz Szivetekhez. . .Mindannyiatok szerte a vilAg minden

reszen szAtszArva, Kik atveszeltetek a nehez szenvedAsek-

kel telitett szdrnyU idoket As ... elvesztettUk (5KET, DRA-

gAinkat, SZEMEINK FENYEIT.

Volt otthonunkat felAge tAs utAn visszatArve ujra

otthagytuk, inert nem tudtunk tovAbb ott AIni. ValahAnyszor
kezetekbe veszitek ezen konyvet DrAga Hitkozsegetek torte-

netenek leirAsAt, amelybAl megtudhat.iAtok a HitkozsAg meg-

alakulAsAtAl vivott dicsAsAges miikbdAsukat szemetek elAtt
legyen es tudjAtok mindig As minden idAben a meghamisitha-

tatlan igazsAgot.

.mas "TyV maiy onpnxi ony’oa omas ni3T"

"(5SEINK SZULEINK pAldAs viselkedAse, AletmAdjuk,

jAtAkonykodAsuk, jAmborsaguk, embertArsaik irAnt Arzett

szeretetuk tAnye ORQKKE FENNALLNAK . EmlAkezzetek minden

idoben volt szUlAi otthonotokra, a szuleitek kozelAben

Alt bennsAsAges melegsAgre. OlvassAtok el a konyv minden

rAszAt, elejAtAl vAgig, tekintet nAlkUl, hogy melyik hit-

kozsAgben Altetek, mert a mi DrAga kis HitkozsAgeink kUldn

klilon As egyesitve kApviseltAk AvszAzadokon keresztul a

zsidA Apa As Anya, a zsidA EgyAn onfelAldozA , odaadAj a
hitukben megalkuvAst nan ismerA , a gyermekeik nevelAsAArt

minden Aldozatot meghozA, becsUletes tisztessAgben A16

szorgalmas, mindig bAkessAgre vAgyA PolgArokat. Kik nem

csak a hitkozsAg keretAben, hanem az orszAg fejlesztAsAben
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Es en, nepem tragediajan keseregve, ekkent fohasz

kodom az Egek Urahoz:

"Imadsagos , halk fohaszok,

EzUst fenyu orok derii,

Kiserjetek, 6rizzetek. .

„

Ovjatok e kicsiny nepet."

Omen„

Sydney, a731 - 1971 Ellul havaban

Jacob Schuck, volt rakospalotai forabbi , valamint

a Bp„ Thokbly uti templom volt rabbija,

a szikszoi Caddik z.c.l. unok&ja.
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Es ismet latjuk, mint az igazi eletben, mint

27-28 ewel ezelott az AnyAt a gyerraekevel.

"Vohinne Rachel booh im hacajn" . Es ime Rachel jon a Gyer-

mekkel M szol az IrAs szava.

Igen, lAtjuk oket, lAtjuk, amint viszi magaval
Rachel, az orok zsido Anya a kis bArAnykAt, keblere szorit-

va, gyilkos vadallatokkal harcolva, egymast egy pillanatra
sem elhagyva.oo mignem 6 es Gyermeke egyszerre lettek szen-

tekke... a siron tul is osszeforrva!

Szegeny Rachel, szegeny BAranyka...

Boldog vagy-e kicsiny Baranyka? * .

.

*

Sziksz6-i As viddkei MArtirok kegyelettel emle-

kezlink ReAtok. Legyen Aldott emleketek!

A huszadik szAzad vilAga a mi nepijnk legnagyobb

katasztrdfAjAt idezte eld. Eurc5pa zsidosagabol csupAn a
megtizedelt hirmonddk maradtak eletben 0

Hat millid ldlek fenylo csillaga vilAgitja meg
hosszu tortenetUnk martir-csamokato De hat millid mArtir
vere nem hullhatott hiAba!

Emlekiik kegyeletben-tartasa uj erot ad nekunk, a

tuleloknek, gyermekeinknek es unokainknak.

A MINDENHATd OROK FENYE TOVABB VIliGIT !

"Am Yiszroel Chay" Izrael nepe ujra el !



- 8b -

minden-napi dolgos eletbe, a munka es a zemiresz hangjaiba

foldrengeshez merheto zaj dorgott bele„ Osszeszedtek kedve-

seinket! Egnek 6s foldnek rettenetes intermezzo ja kiserte

vereinket utolso utjukra e Egnek es foldnek kulonos siralma

"hanajszen zemirajsz balajlo" ez volt akkkor a mi zemiresz-

urik. . •

Fajdalmas, megrenditS minden betii, minden szo amit

ezekrol az idokrol irunko Mint nehez leptek halottas-ter -

mekben, ugy duborog minden szo kedelyiinkbn keresztUl*

Emlekezunk * <> •

Huszonhet eve annak, hogy a vegzet beteljesedett

rajtunko Es aki megmenekiilt, a megtizedelt maradek, a cso-

daval hatdros modon megmaradt "tuzbol kimentett uszbk" szo-

moruan szamolt be, "hoorecz Asher ovarni boh, erecz ajche-

lesz jajsveho hiM a fold amelyet megjartunk megemAszti, el-

pusztitja lakoit.'*

Megrendlilt a nep a beszamolo hallatara, felemeltek

hangjukat "Vajivku hoom balajlo hahu" es sirt a nep azon

az Ajszakan".

Azota is konny szokik a szemunkbe csendes ejszaka-

kon, azota nyugtalan a lelkurik, azota szomoru a hangulatunk!

Amidon az Emlekezes ezen Konyvet kezlinkbe vesszuk,

amidbn a szent Martirok neveit olvassuk, egy belso lelki

parancsnak teszlink elegeto Aldozatot hozunko Elhozzuk szi-

vunk fajdalmAt es letesszlik a "mizbeAchra" . Elhozzuk verun-

ket, a konnyeket As letesszlik uj Aldozatkent az emlekezes

oltarara 0

Es ahogy olvassuk a neveket, hirtelen megelevenedik

a kep D Peltamadnak, mint Yechezkel (Ezekiel) Profeta halot-

tai es ujra itt Allnak ok kbrulbttiink* Ismet itt ul az Asz-

talfon az Apa, itt a Ferj, a Gyermekeo* es odebb, talan a

masik szobAban, vagy a konyhAba, — az Edesanya 0 .o a Hitves

a Testver.co

© • ©
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Talmud-fejezetet a Yahrzeit napjAra. Tammuz 12-en este volt
a Siyum es a Szudes Micveh: a Yahrzeit es a Talmud befejeze-
se alkalmAbol.

Zamatos yiddishben tartott droshek mAgnes-hegy-kent

vonzottAk a hallgatosAgot a Szudehez. A Torah fAklyAja ma-

gasan lobogott azokon az osszejoveteleken. A resztvevok ki-

pirult area a csodAlatos bels5 lelki Atszellemiiltseget tuk-

roztek vissza, szebbnel szebb predikAcibk szAmyAn szinte a
fellegekbe szAllt a lelkes kozbnseg. A szentseg szelleme

SzinAj hegy lAbAhoz varAzsolta a hallgatokat. Nem csodao Hi-

res Gaonok es a nagytudAsu fiai a megboldogult CAdiknak vol-

tak a szbnokok. Engedtessek meg nekem, hogy egy nehAnyat

nev szerint is felemlitsek ezen a helyen«

Rabbi Osher Anshel Schuck, szikszoi dAjen volt a

legidosebb , z.c.l.

UtAna megb. EdesapAm HorAv Admajr Dovid z.c.l. nemes-

szaloki forabbi, majd az U 0 S.A.-ban eld nagytudAsu Horav

Hagoajn Mordche shelita, (az egyeduli, aki megmaradt a nagy

tragedia utAn) ,

Horav Chajim z.c.l. PApArbl, HorAv Hakodajsh Majshe

z.c.l. a bp-i Josika utcai templom rabbija, Horav Reb

Refuel z.c.l.,

A nagytudAsu bajomi forabbi Reb Naftole Brisk

(Marjem Jite oleho hAsolajm ferje),

HArAv Hagoajn Arjeh Leib Jungreisz szikszoi forabbi

(Babe Niche ferje) z.c.l.,

Reb Shmuel Volf(Bne BrAkban van orok nyugalomra

helyezve) z.c.l.

A beszAdek elhangzAsa utAn kellemes hangulatban telt

el az este.

*

Ezt az idillikus Aletet hirtelen fekete fellegek so-
tetitettek be. Egy fAl emberoltSvel ezelStt tortent, hogy a
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kunkben a nagy Caddik, mint egy josagos, elnezo, minden hi-

bat megbocsajto, fajo sebeket meggyogyito, kellemes megjele-

nesii Patriarcha, - es igy emlekszik Re& a megmaradt hivok

maroknyi gyiilekezete is, akinek a puszta jelenlete lecsilla-

pitotta a felzaklatott idegeket, simogato keze megkonnyitet-

te a betegseg elviseleseto

Igy el 6 az utodok emlekezeteben a nagy Gaon, a hires

szonok, a boles tan&csado - akit tisztelt es becsult az e -

gesz orszago

Nagy tudos volt Horav Hacadik Rabenu Menachem Mendel

Schiick, csodatevo szellem-oriasok leszarmazottja<> A szente-

letu Belz-i Rebbe (zochuszaj jogen olenu) legszukebb barati

korehez tartozotto Minden esztendoben elzarandokolt Belzbe

fiaival, akik mind nagy Talmud-tudosok voltak es nagyreszuk

rabbi pozieiot toltott be« Ugyancsak rabbik felesegei (re-

betzenek) voltak leanyai is*

A regi paplakas mellett volt a regi Besz Hamidrosh

es a Cheder 0 Mint egy szent sziget ugy allott ez a harom

egyseget magabafoglalo epulet~sor 9
ahonnan ejjel~nappal a

Tora es a gyermekek csengo hangja hallatszott ki az utcara„

Ami d on egy uj templom epiteset hatarozta el a hitkozseg,

allitolag azt mondta a nem-zsido lakossags "Minek kell a

szikszoi zsidoknak templom, hisz templomuk a paplakas!”

M&nhig lefi hador" tartja egy Talmud-i mondaSo ”Ami-

lyen a vezeto, olyan a nemzedek*” Szikszd zsido lakossaga

kiilonleges helyet foglalt el a kbzbssegben<, A hivok messze

foldon hiresek voltak nemes-szivusegukrol, a kozossegi szel-

lem apolasArolo KUlon fejezetet erdemelne annak a melegszivli

vendegszeretetnek a kello megirasa, amely a szikszoiakat

jellemezte es amely a Szikszorol elszarmazott hittestvereket

ma is kulon kategoriaba emeli a zsido kozosseg kereteben*

*

Megemlekezesem hiAnyos lenne a szikszoi Caddik Yahr-

zeit-jAnak megemlitese nelkiil. A Yahrzeit Tammuz 12-en volt
minden evben megtartva.A felkeszuleshez tartozott, hogy a

Talmud traktatusait kiosztottak a resztvevd rabbik es tal-

mud-tudosok kozott es minden egyen attanulta az elvallalt
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Szent Elodeink nyomdokain kivAnok minden tekintetben

haladni, az 6 tanitasaik p szokAsaik As utjaik, a mi Aletunk

utmutatAi is. Ennek a szellemnek megfeleloen, a heber kony-

veknek megfelelo szokAs szerint ezen konyv ElSszavAnak es

MegemlAkezAsAnek szent szavait az AusztrAliAban Alo GAon

gyermekkori barAtom* a mi vilAghirre szert tett CAdik Forab-

bink Rabbi MenAchem Mendl Schik unokaja, volt rAkospalotai

As Thokoly uti Rabbinak Rabbi JAnkev Joszef Schik ad-

tam At, ki meghatott tisztelettel tett eleget kArAsemnek.

Von

Rabbi J. Schick piy rjQ*p jpy* p
f, n

124 Brook Str. nano p
M pi m

Coogoo 2034 k’^kiboik , *av»o
N.S.W. Australia

ns p^s 1
? 'n

Meghatoan kedves leveledet oszinte brbmmel olvastam.

TermAszetesen nagy megtiszteltetAsnek veszem, hogy hozzAm

fordultAl As a kArAsednek a legrovidebt iddn belul eleget

tettem. Kegyeletes meghatottsAggal AtArzem konyved minden

betiiit As sorAt amikor leirAsoddal orok emlAkul szolgAlsz

oly dicsdsAges HitkozsAgeknek. Eveken keresztul tartott on-

zetlen As fAradhatatlan munkAlkodAsodArt az egAsz zsido ko-

zossAg As kulonoskAppen a megmaradt SAArisz HAplAto nevAben

hAlAs koszonet jAr ,f BAruch Tihje bchol dArkecho ,,
o

MBSBHLfoBZfe SZIKSZdBOL

Majde Ani lefonecho... HAlAt adok Neked (DrokkA E1S

KirAly, hogy vissza adtad lelkemet kegyelmedben; nagy a Te

husAged.”

Minden Avben* amikor Szikszon voltunk mi, apro kisu-

nokAk, a fenti imAval Abresztett bennlinket nagyapAnk, Reb

MenAchem Mendel Schuck "Zecher Zadik Livrocho", a szikszoi

CAddiko Igy volt ez 4o egynAhAny Awel ezelott is p amikor
egy Sabbesz reggelen odaiilt az Agyunk szAlAre, hogy utoljA-

ra mondja el unokAinak a "Majde Anit" « Ma is ugy Al emlA -







bn£-brak Vo a

AZ EMBERI GONOSZSAGBQL ROMBA D5NTOTT

drAga abauj-torna vArmegye hitkdzsegeinek

tOrt^nete.

"MEGALAKUliSTtfL NAPJAINKIG"

'"pTriK ~m pyr*

" HAGT TDDJA MEG A Kfofll NEMZED^K N

FLEISCEMANN ISRAEL (SZROLl)
(Sziksz6)





"EML&EZZ 6SEID ALKOT^SAIRA"

"I’nias rmn tot"

"5rOK FENYEK" ABAUJ - TORNA ViRMEGYE

HIRKOZSEGEINEK TORT^NET^bCl.

BNE-BR&K 5731 Szivdn h6

I 1 1V






